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IE I01IK1 NICOLAE CEKES. 

preseMe fcpifci ftâirs inii®, 
către Fazal Elahi Chaudhry, președintele Republicii 

Islamice Pakistan, și către generalul 
Mohammad Zia-ul Hap, administrator-șef al legii marțiale, 

șef al Guvernului Republicii Islamice Pakistan
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste Româ

nia, a adresat mesaje lui Fazal Elahi Chaudhry, președintele Republicii Is
lamice Pakistan, și generalului Mohammad Zia-ul Haq, administrator-șef al 
legii marțiale, șef al Guvernului Republicii Islamice Pakistan, în care se 
face un apel de a se opri executarea sentinței și de a se comuta pedeapsa 
cu moartea pronunțată împotriva lui Zulfikar Aii Bhutto, fost prim-minis- 
tru al Republicii Islamice Pakistan.

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Chiar dacă plouă și pe alocuri ninge 

în solarii se poate 
lucra cu spor

Miercuri, 22 martie 1978, s-a des
chis plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

Lucrările plenarei sînt conduse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român.

La ordinea de zi, adoptată în 
unanimitate, sînt înscrise urmă
toarele :

1. Cu privire la perfecționarea 
conducerii și planificării econo- 
mico-financiare.

2. Cu privire la participarea 
la beneficii a oamenilor muncii.

3. Raportul cu privire la efec
tivul, compoziția și structura 
organizatorică a partidului la 
31 decembrie 1977.

4. Raportul cu privire la acti
vitatea desfășurată de organele 
de partid, de stat și organizațiile 
de masă în anul 1977 pentru în
făptuirea politicii de cadre a 
partidului.

5. Raportul cu privire la activi
tatea internațională a partidului 
și statului în anul 1977 și la prin
cipalele orientări ale activităților 
pe plan extern în anul 1978.

6. Proiectul de hotărîre cu 
privire la activitatea de rezolvare 
a propunerilor, sesizărilor, recla- 
mațiilor și cererilor oamenilor 
muncii.

7. Probleme organizatorice.
Ca invitați, Ia lucrările plenarei 

participă prim-secretari ai comite
telor județene de partid care nu 
sînt membri ai Comitetului Central, 
unele cadre din ministere, instituții 
centrale și organizații de masă, re- 
dactori-șefi ai presei centrale.

Lucrările plenarei continuă.

Alături de însămîntarea 
culturilor de cîmp. în a- 
ceste zile trebuie acordată 
o mare atenție lucrărilor 
în legumicultura. Pînă la 
începutul acestei săptă- 
mîni au fost însămînțate 
peste 20 000 hectare cu 
diferite legume, cele mal 
bune rezultate fiind obți
nute în județele Tulcea, 
Mehedinți. Vrancea, Ialo
mița, Teleorman, Con
stanța, Brăila si altele, 
întrucit timpul este îna
intat. așa cum se aprecia
ză la Centrala pentru le
gume și fructe, trebuie 
folosită fiecare zl, fiecare 
oră bună de lucru pentru 
a se însămînta și planta 
suprafețele prevăzute a 
se cultiva cu ceapă, ustu
roi. mazăre, cartofi, să 
continue fertilizarea și 
pregătirea terenului.

în vederea obținerii 
unor recolte cit mai tim
purii de legume, o aten
ție deosebită trebuie acor
dată amenajării solariilor 
și protejării acestora îm
potriva intemperiilor. în- 
trucît în unele locuri 
plouă, cade lapoviță și 
bate vîntul, se cere ca în 
fiecare unitate agricolă 
să se organizeze echipe 
de intervenții care să în
chidă solariile, să le an
coreze și să evacueze apa 
care băltește. De aseme
nea. trebuie îngrijite ră
sadnițele — curățirea gea
murilor si aerisirea — 
pentru a se preveni alun- 
girea răsadurilor. Trebuie 
să facem totul pentru a 
asigura o recoltă îndestu
lătoare de legume timpu
rii și de bună calitate.

în pagina a 111-a

în solariile încălzite ale fermelor de producție aparțl- 
nind Institutului de cercetări pentru legumicultura șl 
floricițltură din Vidra se lucrează, de acum, la între

ținerea culturilor
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Experiența întreprinderii „Tehnofrig" din Cluj-Napoca privind

Înnoirea și modernizarea
RAPIDA A PRODUCȚIEI

Catalogul de produse pe care în
treprinderea „Tehnofrig" din Cluj- 
Napoca îl difuzează pentru infor
marea beneficiarilor săi va apărea, 
în scurtă vreme, într-o nouă ediție. 
Cel întocmit la începutul actualului 
cincinal este rămas mult în urma 
realităților „la zi". Specialiștii care 
elaborează noul catalog au mult de 
furcă : săptămînă de săptămînă, noi 
produse trebuie incluse în această 
expresivă „carte de vizită" a unită
ții. Noutățile pregătite pentru bene
ficiari ? Anul acesta, numărul pro
duselor noi sau 
pie de 80.

Iată cum se 
Iul- cincinal 
înnoirii și modernizării utilajelor și 
liniilor tehnologice destinate diferi
telor sectoare ale industriei alimen
tare. fabricate la „Tehnofrig".

modernizate se apro-

prezintă în actua- 
evolutia asimilării.

Ponderea (în procente) a produselor 
noi și modernizate

1976 1977 1978 1980

14,1 24,1 45,1 70

Rezultă limpede că anul 1978 con
stituie o perioadă de maximă con
centrare a eforturilor harnicului co
lectiv al acestei unități în direcția 
înnoirii producției, planul prevăzînd 
o creștere a ponderii produselor noi 
și modernizate, fată de anul trecut, 
de peste 20 la sută.

— Atît în acest an. cît si în anul 
de încheiere a actualului cincinal — 
ne spunea inginerul Alexandru Cuc, 
directorul întreprinderii — ponderea 
produselor noi și modernizate va fi 
mai mare decît sarcinile stabilite. 
De ce ? Fiecare produs aflat în no- 
menclatoful de fabricație este supus 
unei severe analize critice. în ve
derea îmbunătățirii performantelor 
tehnice și economice.

Ce relevă comparațiile? 
Numărul produselor noi si perfec
ționate care se realizează în între
prinderea „Tehnofrig" este în con
tinuă creștere : 52 în anul 1976, 61 in 
anul trecut și 78 în cel de-al treilea 
an al cincinalului. Atunci cînd noile 
produse se disting prin performante 
superioare în exploatare, 
realizarea lor se obțin 
economii de metal și 
apare și mai evidentă calitatea înaltă 
a muncii de concepție încorporată 
în fiecare utilaj, sînt mai pregnante 
hărnicia și inteligenta tehnică a 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor întreprinderii. De exemplu, prin 
reproiectarea compresoarelor fri
gorifice 
tipizate 
turația 
ori ; s-a 
de utilaje de răcire 
soarele frigorifice rapide. Compara
ția caracteristicilor tehnico-econo- 
mice ale motocompresoarelor vechi 
și noi evidențiază avantajele nete 
ale soluției adoptate :

nomlcă a ritmului rapid de Înnoire 
și modernizare a producției înre
gistrat- la „Tehnofrig" este -si creș
terea substanțială a gradului de va
lorificare a materiilor prime. Astfel, 
prin compactizarea utilajelor fabri
cate, în paralel cu mărirea gradului 
de complexitate a acestora si îm
bunătățirea finisării, s-a reușit ca 
valoarea tonei de utilaje produse să 
prezinte o creștere dinamică, după

cînd la 
însemnate 
manoperă.

compresoarelor
lente, folosindu-se reperele 
din industria automobilelor, 
agregatelor a crescut de 4 
trecut, astfel, la o altă clasă 

motocompre-

Capacitatea 
frigorifică 

kcal/h
Greutatea 

vechi
(kg)

nou
Suprafața (m2)

vechi nou

71 000 1250 730 4.75 1,4
140 000 1 800 860 4,85 1,7

între „vechi" și „nou", diferentele 
sînt radicale. Noile motocompresoare 
de 71 000 kcal/h capacitate frigori
fică sînt mai ușoare cu circa 30 la 
sută și ocupă o suprafață de circa 
3,5 ori mai mică ; iar motocompre- 
soarele noi de 140 000 kcal/h capa
citate frigorifică sînt mai ușoare cu 
circa 48 la sută și ocupă o suprafață 
de circa trei ori mai mică.

Și încă un exemplu edificator. In
dustria alimentară solicită în fiecare 
an un număr însemnat de schimbă
toare de căldură, utilaje 
„cheie" constructivă o 
partea de transfer tehnic, 
aripioarelor prin care se
răcirea necesită o tehnologie 
mare finețe, ce este influențată și de

natura materialului din care sînt 
realizate. La început s-a folosit cu
prul, apoi otelul : de puțin timp se 
utilizează aluminiul. Rezultatele sînt 
spectaculoase. Raportate la un me
tru pătrat de suprafață de schimb 
de căldură, greutatea schimbătoare
lor de căldură fabricate din alumi
niu este — fată de cele construite 
din cupru — de peste trei ori mai 
mică ; cantitatea de manoperă utili
zată scade (în ore) de 13 ori, iar 
costurile de producție se diminuează 
de peste opt ori. /

Produs nou — grad mai 
înalt de valorificare. Semni_ 
ficativă pentru eficienta

Autogospodărirea și înfrumusețarea

cum urmează :

Valoarea tonei de utilaje 
(în procente)

1975 1976 1977 1978 (plan)

100 104 130 137

4000 tone țiței 
peste plan

Generalizînd la toate locurile 
de muncă inițiativa „Fiecare 
sondă exploatată la potențialul 
maxim", petroliștii din cadru] 
Schelei- Timișoara au reușit să 
extragă peste plan, de la începu
tul anului. 4 000 tone de țiței. 
In aceeași perioadă au mai fost 
puse suplimentar la dispoziția 
economiei naționale 100 tone 
gazolină. Sporul de producție 
are la bază creșterea supli
mentară cu 2 la sută a produc
tivității muncii, ca urmare a e- 
liminării prin măsuri preventi
ve si intervenții operative a de
ranjamentelor provocate de in
temperii. utilizării cu randa-' 
mente superioare a stațiilor de 
compresoare și. mai ales, a in
troducerii cu 2—3 zile mai de
vreme în circuitul productiv a 
sondelor nou 
Ioana).

forate. (Cezar

(Continuare în pag. a IlI-a)

In afara factorilor amintit! 
înainte, pe ce alte căi s-a acționat 
și se acționează pentru creșterea va
lorii tonei de utilaje fabricate ? Pre
cizări in legătură cu această între
bare ne-au fost făcute în secțiile în
treprinderii.

Secția turnătorie. Pentru noile pro
duse introduse în fabricația de serie, 
reperele sînt mult mai complicate ca 
formă, iar unele sînt realizate din 
materiale cu compoziții deosebite. 
Prin procedeele „tradiționale" de 
turnare, procentul de rebut înre-

Dan CONSTANTIN 
Alexandru MUREȘAN

meu pe 
privește 
pînă a-

localității - răspundere a întregii
obști, a fierarul cetățean

Beneficiind de importante fonduri 
de investiții,, care în acest cincinal 
sînt de 2,5 ori mai mari decît în cel 
precedent, județul Covasna cunoaș
te o dezvoltare economică, socială și 
culturală fără precedent. Producția 
industrială crește 
diu anual de pes
te 24 la sută, 
astfel încît. în 
anul 1980 se va 
ajunge la o pro
ducție de peste 
10 miliarde lei, 
adică de. aproa
pe trei ori mai 
mare decît în 
1975.

Orașul Sfîntu Gheorghe, reședința 
județului Covasna, constituie o o- 
glindă fidelă a acestor transformări 
înnoitoare. Aici. în ultimii ani. au 
intrat în funcțiune. primele unități 
ale unei puternice platforme indus
triale. care va asigura, numai în a-

într-un ritm me-

cest cincinal, peste 10 000 noi locuri 
de muncă. S-au dat în folosință mii 
de apartamente în trei noi cartiere 
de locuințe, un spital județean mo
dern cu 434 paturi cuplat cu poli
clinică. un cinematograf, o modernă 
casă de cultură, am pod cu patru

rii. în concordantă cu puternica dez
voltare economică. Consiliul popular 
orășenesc Sfîntu Gheorghe se preo
cupă stăruitor de asigurarea parti
cipării nemijlocite a maselor largi de 
cetățeni la gospodărirea localității în 
care muncesc și

benzi de circulație peste rîul Olt, 
unități comerciale, scoli, grădinițe, 
dispensare și multe alte obiective so- 
cial-culturale care au îmbunătățit 
substantial condițiile de muncă _ și 
viată ale tuturor locuitorilor, români 
și maghiari, din această parte a tă-

vltatea noastră

trăiesc.
— în condițiile 

intensificării rit
mului de urbani
zare și ale creș
terii permanențe 
a populației, cate 
în ultimul dece
niu ,ș.-a dublat — 
ne spune Sania 
Kăroly, primarul 
orașului — acti- 

marcat o substan-

•: /:.-

viață ? Ce este trecător și 
ce rămîne din aceste relații 
în continuă prefacere ?

Cu astfel de ginduri, în
tre altele, am ajuns într-o 
dimineață de martie în 
comuna Parincea, mai pu
țin de treizeci de kilo
metri de Bacău, pe un 
drum printre dealuri, in 
cea mai mare parte asfal
tat. Ce vînt mă aduce

Sf. Gheorghe — un oraș tot mai frumos

înțelepte azi, cînd agricul
tura se mecanizează, sint 
acum de vreun folos pro
verbele unde uneltele ui
tate țărănești și anima
lele din curte și din pă
dure vorbesc și dau sfaturi 
omului ?... Președintele 
Butnaru mă privește curios, 
reținut, atent. Glumesc sau 
vreau altceva decît spun ? 
E un om înalt, destul de

lui plan îndeplinit la 
indicatorii economici, 
doi la sfecla de zahăr în 
1974, tot locuri fruntașe în 
toți anii ăștia, iar în 1977, cea 
mai mare producție de grîu 
(3117 kg) și porumb (3 120 
kg) la hectar. îmi ajung ci
frele, spun, nu pentru asta 
am venit. Ce se petrece in 
aceste zile la Parincea, 
cînd pămîntul. se trezește

locul

a căror 
reprezintă 
Prinderea 
realizează 

de

Intr-una din secțiile întreprinderii mecanice din Timișoara, unitate repre
zentativă a industriei noastre constructoare de mașini

Cînd mă duc la tară (cel 
din partea mamei trăiesc 
încă mai toți în satele lor 
din munte, moșul meu 
Gheorghe coboară din cînd 
în cînd la mine, haina lui 
de fost pădurar șl rucsacul, 
zimbetul lui uscat și duios 
în ușa deschisă), cînd mă 
aflu sub cerul deloc idilic 
al satului, sufletul 
jumătate țărănesc 
cu o mie de ochi 
tunci* adormiți.

Caut să văd la tară cum 
se schimbă viața țăranului. 
Fiindcă schimbarea se sim
te încă din marginea ora
șului, a cărui periferie (ea 
însăși altădată un fel de sat 
— oraș degradat, maha
laua...) se modifică substan
tial. încît cartierele de 
,,centură", uneori gigantice, 
intrecînd orașul de acum 
zece, douăzeci de ani, deși 
nu o dată monotone, nu 
numai că nu seamănă, dar 
sînt altceva decît îngrămă
direa fie și pitorească, de tot 
felul de case, căsuțe și co
cioabe . de altădată. Pro
gresul nu se măsoară nu
mai cu rigla de calcul, ci 
și cu sentimentul anonimu
lui care pînă mai aseară a 
locuit cu toti copiii în două 
încăperi pe maidanul fără 
canalizare și de azi dimi
neață are un apartament cu 
baie și restul.

Țăranul tinde azi spre un 
fel de viață care, firește, îl 
îndepărtează de acela al bu
nicilor lui. Nu mimai în 
preajma marilor industrii, 
bărbatul este tentat să lase 
cîmpul și vita și să se ca
lifice într-o meserie „oră
șenească". Dar nici pămin- 
tul nu-1 poți lăsa la voia 
întîmplării I Cum se echi
librează deci acest fel de

DR UM LA TARĂ, 
ÎN MARTIE
\ Reportaj de George BĂLĂIȚĂ

pe mine în dimineața 
asta cenușie la Parincea ?... 
Fiindcă noi abia ieșim din 
iarnă, munca noastră încă 
nu se vede, îmi spune pre
ședintele Vasile Butnaru, 
m-ați 
lul-sef. 
țoagele 
tul de 
tiile, peste un ceas 
ședință cu oamenii din 
torul zootehnic, așa 
după cum se vede treaba, 
vizita dv. nu ar fi tocmai1 
potrivită...

îi spun președintelui ce 
caut eu acolo la un timp 
atît de nepotrivit. Eu sînt 
scriitor. îmi plac proverbe
le. Am mai scris despre 
asta. De pildă, caut omul 
care sfințește locul. Mai fo
losesc aceste vechi vorbe

găsit cu 
pe masă cu 
estea, treburi

urgente și cu 
peste un

contabi- 
hîr- 
des- 
hîr- 
am 

sec- 
că,

volnic, în putere, are o pri
vire ageră pe care însă o 
folosește cu măsură. Aș
teaptă. Pe ușă se mai intră, 
se mai iese, treburi.

îi spun deci președintelui 
Butnaru, încă o dată, că eu 
și în cărțile mele tot pe 
omul acela din proverb îl 
caut, printre întîmplări și 
semeni de-ai lui de tot fe
lul! Ei, da, așa mai veniți 
de-acasă, noi aici la Parin
cea, e drept, stăm destul 
de bine, dar încă n-am sfin
țit de tot locul ! N-am ve
nit chiar la întîmplare, 
spun eu, „ceapeul" de la 
Parincea e cunoscut în ju
deț, dă rezultate dintre cele 
mai bune. Văd aici 
rete șase diplome, 
locul întîi pe județ 
rumb (în 1973) și la

pe pe- 
citesc. 
la po- 
capito-

încet, așteaptă, sămînta în
cepe să fiarbă, vîntul bate 
mai cald în mugurii care nu 
se văd, înțelegeți, 
rășu’ președinte, vîntul 
care călăresc eu azi ?

Președintele Butnaru 
un om ocupat. N-am 
gînd acum să-1 fac să piar
dă vremea. Altădată vom 
sta împreună o zi întreagă 
de la răsăritul la apusul 
soarelui. Ce face un pre
ședinte de C.A.P. într-o 
zi-lumină ? Atunci, da I Din 
cite îmi spune, în această 
dimineață de primăvară 
cind vremea posomorită nu 
mă poate întrista fiindcă eu 
simt marea izbîndă a se
minței și aud iarba venind, 
din cîte văd și aud, prinde 
viață istoria oamenilor care

tova- 
pe

e 
de

prin înțelegere și perseve
rență pot, încet dar sigur, 
să-și schimbe viata.

Da, este președinte din 
1959, îndată după ce a de
venit cooperator. Pînă la el, 
în patru ani, s-au schimbat 
vreo patru președinți. Nu 
prea mergea treaba. Nici cu 
el n-a prea mers în primii 
ani. Dar el, om gospodar, a 
avut răbdare. Zece ani, lu
crurile au lunecat 
Este chiar viața cu 
și greul ei, drumul 
al țărănimii, căile ei 
tocheate. Dealurile din stin
gă Șiretului sînt greu de 
lucrat, nu avem încă meca
nizarea pusă la punct pen
tru terenurile de pantă. Aș
teptăm ceva anul acesta... 
Dar un lucru e sigur : apli
carea tehnologiilor la timp, 
dragostea de muncă, înțele
gerea că numai împreună 
putem birui, asta duce la 
ciștig. De prin anii 70—71, 
lucrurile au început să 
meargă numai în creștere.

Cum am reușit ? Am în
cercat toate căile pînă 
le-am descoperit pe cele 
mai bune. Luînd lucrurile 
de la capăt acolo unde dă
deam greș. De pildă : a- 
vem o livadă de meri, vi
șini și cireși. La un mo
ment dat era singurul sec
tor care nu aducea benefi
cii. Produsul fiind perisabil 
și lucrîndu-se cu tarif pe 
tona de fructe, se muncea 
mult, cantitativ, da.r randa
mentul era mic. Ne-am 
convins destul de greu de 
avantajul tarifului pe mia 
de lei venit. Dar cîștigul 
n-a Intîrziat să se arate. 
S-au bucurat oamenii că au

a
țială îmbunătățire în ce privește dia
logul permanent dintre cetățeni și 
consiliul popular, pentru a asigura 
participarea oamenilor la luarea de
ciziilor și la rezolvarea efectivă a 
unor probleme de cel mai larg inte
res obștesc. Printre problemele asu
pra cărora ne consultăm permanent 
cu cetățenii m-aș referi, îndeosebi, 
la cele privind modul de realizare a 
noilor ansambluri de locuințe, a noi
lor edificii social-culturale. păstrarea 
personalității orașului, ocrotirea me
diului înconjurător, punerea in va
loare a monumentelor istorice si de 
artă de care dispunem. încă de la 
apariția Legii sistematizării am ini
țiat o serie de acțiuni, dezbateri și 
expoziții cu scopul de a antrena lo
cuitorii orașului, de a-i face partici
pând activi la solutionarea tuturor 
problemelor edilitar-gospodăresti. in
clusiv cele privind dotarea orașului 
cu utilitățile necesare. Ceea ce ne-a 
preocupat si ne preocupă in mod 
constant este ca gcest dialog al pri
măriei cu cetățenii să nu se rezume 
numai la colectarea de propuneri și 
sugestii, ci și la participarea directă 
la infăptuirea lor. Concret, la ame
najarea zonelor verzi, la moderniza
rea străzilor și executarea unor lu
crări de protecție a orașului de 
inundații, a unor terenuri de joacă 
si zone de agrement, au participat, 
duminică de duminică, zeci de mii 
de oameni ai muncii. împreună cu 
deputății, cetățenii au executat, de 
asemenea, amenajări și pavări de 
străzi, construcții de trotuare, plan
tări de flori, arbori și arbuști orna
mentali. Drept. urmare. în 1977 am

TOMORI G6za 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a Il-a)

îficet. 
binele 
spinos 
întor-

(Continuare in pag, a V-a)

Un nou obiectiv 
în funcțiune

în orașul Pașcani a intrat în 
funcțiune, cu 20 de zile înainte 
de termen, o fabrică de oxigen, 
amplasată în cadrul întreprin
derii mecanice de reparat mate
rial rulant. Prin conectarea în 
circuitul economic a acestei noi 
unități industriale s-a înfăptuit 
un vechi deziderat privind asi
gurarea cu oxigen, pe plan 
local, a întreprinderilor din Paș
cani. Numai întreprinderea me
canică de reparat material ru
lant economisește, astfel, anual 
circa 5 milioane lei. (Manole 
Corcaci).

Succesul 
sidemrgiștilor 

hunedoreni
Fumaliștii de la Combinatul 

siderurgic Hunedoara au înscris, 
pe graficul de producție, a 
16 000-a tonă de fontă elaborată 
peste prevederile de plan de la 
începutul anului. Succesul are o 
semnificație majoră. El repre
zintă realizarea a mai mult de 
jumătate din angajamentul anual 
asumat în întrecerea socialistă. 
De subliniat că furnaliștii hune
doreni au economisit în primele 
două luni ale anului mai mult de 
440 tone cocs metalurgic-și în
semnate cantități de combustibil. 
(Agerpres).
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Faptă 
ostășească

Sună telefonul. Răspunde 
prompt locotenentul Vasile Teo- 
dorescu, comandantul 
tății de grăniceri. De 
celălalt al firului 
femeie :

— Sint președinta 
vei agricole. La ferma agricolă 
s-a produs un incendiu. Vă rog 
să ne ajutați....

Imediat, militarii se adună pe 
platou. Citeva comenzi scurte, 
și o formație comandată de 
sergentul-major Alexandru Bra- 
gău părăsește subunitatea în- 
drepțîndu-se spre locul cu pri
cina. A început o aprigă luptă 
cu flăcările. După un efort în- 
dîrjit, susținut, incendiul a fost 
localizat. Prin intervenția 
promptă a grănicerilor, zeci de 
mii de păsări ale cooperativei 
agricole din Șimian-Mehedinți 
au fost salvate.

subuni- 
la capătul 
vorbea o
cooperați-

II
!

O viată de om
Moment de sărbătoare și de 

emoție la spitalul de copii al 
Brăilei. In holul frumos împo
dobit, personalul medical și-a 
luat rămas bun de la aceea care 
a fost pentru miile de mămici 
și tătici „doctorița noastră". Doi 
copii de la o școală din apropie
re, foștii ei pacienți, i-au oferit, 
odată cu florile, cravate de pio
nier. Pentru amatorii de statis
tici, notăm că doctorița Zoe Du
mitrescu a lucrat 42 de ani, timp 
In care a tratat cam tot atîfia 
Feți-Frumoși și Ilene Cosînzene 
cît reprezintă populația de as
tăzi a orașului I

Un sfat
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Se mai întîmplă (deși ar trebui 

să nu se întimple) ca la ultimul 
etaj al unui bloc să mai apară I 
unele infiltrații de apă. Dar cind 
aceste infiltrații apar și la etaje 
mai joase, faptul te pune pe 
gînduri. Așa cum l-a pus și pe 1 
Al. Cimpeanu din Galați, strada 
Brăilei 29, apartamentul 15, care | 
se află în această neplăcută si
tuație de mai multe luni. A se- I 
sizat I.J.G.C.L. Galați. dar 
I.J.G.C.L. i-a spus să se ducă la ! 
cel care a executat blocul, adică 
întreprinderea de construcții și 
montaje siderurgice Galati. S-a i 
dus acolo, dar degeaba. Văzind \ 
că n-are încotro, s-a adresat 1 
acum ziarului nostru, întrebîn- 
du-ne ce sfat să-i dăm. „Pen- i 
tru că — ne spune el — cineva 
m-a sfătuit că dacă nici de data 
aceasta nu se iau măsurile ne- . 
cesare, să-l rog pe șeful șantie- j 
rului care a construit blocul 
facă schimbul de locuință 
subsemnatul. Dumneavoastră 
credeți 2“ E o idee !

Dintr-un 
condei

Unuia din cunoscuții lui Dumi
tru Pop, șeful depozitului de la 
Centrul de valorificare a amba
lajelor Baia Mare, îi plac stihu
rile. Iată o mostră : „Este șef, 
este isteț / Este și descurcăreț / 
Cît ai zice un-doi-trei / El o-n- 
toarce din condei"...

Așa se face că, „dintr-un con
dei", șeful ambalajelor s-a „am
balat" atît de tare în întocmi
rea de acte fictive, încît s-a și 
pomenit cu un plus în gestiune 
de zeci de mii de lei. De la un 
timp, „plusurile" astfel create 
au început să scadă direct pro
porțional cu... creșterea propriu
lui buzunar. Fapt pentru care 
miliția județului Maramureș a 
început să întocmească dosar 
de urmărire penală împotriva 
lui P.D. Se zice că sus-numitul 
stihuitor a mai „comis" o stro
fă : „Ulciorul că e ulcior / Nu 
merge mult la izvor / Că odată 
tot se crapă / Și-l bagă pe ins 
la apă...“.

Stîlpul din 
fata casei»

Trecuse 
nopții, dar 
Prundu Birgăului, județul Bls- 
trița-Năsăud, tot se mai îndem
na cu paharul. La un moment 
dat, privirea i s-a cam încețo
șat, dar lui i s-a părut că becul 
nu mai dă suficientă lumină. 
Și, nici una, nici două, a ieșit 
afară și s-a urcat pe stîlpul de 
înaltă tensiune din fața casei, 
cu gind să repare... stricăciunea 
inexistentă. A fost electrocuiat 
mortal.

Altfel de... 
recorduri

să 
cu 
ce

binișor de miezul 
T.C., un cetățean din

pede _ 
între- 

auto
Șoferul- Constantin Ivan 

autobuzul 31-PH-5824 al 
prinderii de transporturi 
Ploiești poate fi considerat auto
rul unui record de... neinvidiat 
privind abaterile de la regulile 
de circulație. In 24 de ore el a 
fost găsit în culpă și sancționat 
de trei ori. Prima dată a fost 
întilnit cu 25 de călători fără bi
let. Banii îi încasase, dar „ui
tase*1 să dea și biletele, fapt pen
tru care a fost 'și el „încasat" 
(citește amendat) .v A doua oară, 
după numai citeva ceasuri, sta
ționa pe ceață deasă, fără să 
aibă luminile aprinse, consti
tuind un adevărat pericol pen- 

. tru traficul rutier. De ce sta
ționa ? Se „odihnea" nițelus 
după o cursă clandestină făcută 
cu mașina statului și benzina 
statului. Apoi, a doua zi dimi
neața. a fost depistat din nou 
circulînd fără a avea în regulă 
foaia de parcurs. întrebare : cind 
vor ..omologa" oare mai marii 
lui de la autobaza 6 de călători 
Ploiești toate aceste „recor
duri" ?

«I

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii"
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Concluziile unei dezba
teri. 32 de oameni, cît numără grupa 
anului II a filialei Universității poli
tice și de conducere din cadrul în
treprinderii de utilaje și piese de 
schimb din București, se întîlnesc cu 
regularitate o dată la 3 săptămini 
pentru a dezbate temele prevăzute 
în programă. 32 de oameni, mem
bri ai birourilor organizațiilor de 
partid, factori de răspundere. în ge
neral cadre de bază provenind de la 
toate locurile de muncă.

Cum acționează colectivul de con
ducere al filialei Universității și or
ganizația de partid din uzină pentru 
ca studiul în această formă superi
oară a învățămîntului politico-ideo
logic să slujească nu numai ridică
rii nivelului de pregătire politico- 
ideologică a participanților, ci și so
luționării celor mai importante pro
bleme ale muncii și vieții colectivu
lui. perfecționării muncii în între
prindere. ridicării gradului său de 
eficientă ?

Drept răspuns la această întrebare, 
tovarășul Constantin Georgescu, 
secretarul comitetului de partid, ne 
invită „să derulăm" împreună o 
dezbatere organizată cu cîteva luni 
în urmă. Deci, decembrie 1977. Tema 
discuției : diminuarea cheltuielilor 
de energie, factor important în re
ducerea costurilor de producție. Mai 
întîi au fost clarificate un șir de as
pecte teoretice privind politica parti
dului de reducere a costurilor de 
producție, structura acestor costuri, 
insistîndu-se în mod deosebit asupra 
importantei diminuării cheltuielilor 
de energie, la scara întregii economii 
naționale și. firește. în întreprindere. 
Cum pe întregul cincinal, deși pro
ducția întreprinderii se va dubla, con
sumul de energie urmează să se re
ducă la jumătate, s-a urmărit în 
mod deosebit desprinderea unor con
cluzii practice privind căile de ac
țiune pentru reducerea consumurilor 
de energie si combustibil.

S-a început cu atelierul de forjă. 
De mai multă vreme se știa că prin
cipala problemă care preocupă colecti
vul atelierului este aceea a sporirii 
randamentului cuptoarelor. Pe ce cale? 
După'ce și-au spus părerile, partici- 
panții la discuție au căzut de acord 
asupra necesității îmbunătățirii regi
mului de ardere și a dotării cup
toarelor cu recuperatoare de căl
dură, care puteau fi executate prin

autodotare. Acum, un asemenea re
cuperator este gata, altele trei ur- 
mînd să fie executate pină la finele 
anului.

Dar cel mai mare consumator de 
energie electrică rămînea turnătoria 
de oțel. Cursanților le-au fost puse 
în față cîteva date care arătau cîtă 
energie se consumă pe tona de otel, 
ce cantitate de combustibil se ri
sipește din cauza unor procedee 
greoaie de turnare sau a supradi

Acțiuni și inițiative ale 
cabinetului municipal.Se cu_ 
vine subliniat că, tocmai pentru 
a imprima o asemenea orientare 
dezbaterilor, la nivelul cabinetului 
municipal de partid au fost initiate 
cîteva acțiuni demne de retinut. De 
pildă, fiecare temă mai dificilă sub 
aspect teoretic sau mai nouă, unde 
materialul bibliografic este insufi

vreme mal Îndelungată, Întocmind 
pe baza observațiilor făcute un re
ferat.

Există de pe acum un sistem de 
preluare a propunerilor, opiniilor, 
sesizărilor cursanților, atît In ceea ce 
privește modalitățile de desfășurare 
a cursurilor Universității, cît si mai 
ales a activității politico-educative la 
locul de muncă. Asemenea propu
neri sînt prezentate în birourile co
mitetelor de partid ale sectoarelor si

LA UNIVERSITATEA POLITICĂ Șl DE CONDUCERE Dezbateri vii, cu ample rezonanțe pentru activitatea practică
© Cunoștințele teoretice — materializate în substanțiale economii și o eficiență sporită 
© Temele cu profil economic se studiază pe baza unor investigații concrete în întreprin

deri ® Un sistem de preluare a propunerilor și sesizărilor cursanților

mensionării unor repere. Din schim
bul de opinii s-au ivit firesc o sea
mă de soluții, unele aplicabile ime
diat — altele, într-o perspectivă mai 
îndepărtată.

Analiza a continuat cu secția pre
lucrări mecanice. Pe ansamblul uni
tății au fost identificate posibilități 
care asigură economisirea a 86 tone 
combustibil convențional fată de nor
mele de consumuri reactualizate.

Iată deci rezultatul cu care s-a sol
dat o dezbatere la o singură grupă 
cuprinzind 32 de oameni. Ținînd sea
ma de faptul că în cadrul Universi
tății politice și de conducere pe Ca
pitală sînt sute de grupe, cu circa 
7 000 de cursanti. avem o imagine 
clară a eficienței pe care o poate \ 
avea această formă de studiu.

cient, este precedată de o dezbatere 
organizată de catedra de specialitate 
a cabinetului. în cadrul căreia lecto
rii adresează întrebări și primesc 
lămuriri de la specialiștii invitați în 
acest scop.

Dezbaterea temelor cu profil eco
nomic se desfășoară, de regulă, pe 
baza unor studii și investigații efec
tuate în unități. De pildă, în pregă
tirea temei „Utilizarea eficientă a 
fondurilor fixe" s-au făcut studii con
crete privind modul de utilizare a 
zestrei tehnice în unități cum sînt 
„Automatica". întreprinderea de ele
mente de automatizare. întreprin
derea de construcții speciale indus
triale și montaje etc. Mai mult, in 
majoritatea filialelor Universității 
s-a instituit metoda ca toți cursanții 
să-și aleagă din timp un subiect pe 
care să-l urmărească, în unitățile lor.

chiar în secretariatul comitetului 
municipal de partid, fiind, de regulă, 
urmate de măsuri concrete. Iată 
deci modalități diverse, la care, de
sigur. pot fi adăugate si altele — de 
sporire a eficienței cursurilor Uni
versității, de ancorare profundă a lor 
în practica activității economice si 
politice.

Perfecționări necesare. 
Subliniind toate acestea, nu am 
vrea să se înțeleagă că în desfășu
rarea cursurilor Universității nu se 
mai întîlnesc deficiente, lucruri de 
îndreptat. Astfel, mai sînt dezbateri 
care se limitează la repetarea unor 
idei din diverse materiale documen
tare, fără o aprofundare a proble
melor actuale, a realităților din uni
tățile respective. La o asemenea

dezbatere am asistat la întreprin
derea „Electronica", pe tema „Gestiu
nea economică a întreprinderii so
cialiste". După cum se știe, in legă
tură cu aceasta, secretarul general 
al partidului a formulat în cuvîntarea 
la adunarea generală a oamenilor 
muncii de la întreprinderea de ma
șini grele București exigente deose
bite din perspectiva unui mod nou. 
revoluționar, de a privi problemele 
autogestiunii și autoconducerii. care 
să asigure și în acest domeniu înfăp
tuirea saltului de la cantitate la ca
litate. Cu atît mai mult se cerea ca 
Ia o asemenea temă miezul discu
țiilor să-l constituie tocmai aceste 
probleme. Dezbaterea menționată a 
evidențiat, e drept, cîteva din aces
tea. dar nu a reușit să le adîncească, 
să pună în. lumină concluzii practice 
pentru sporirea eficientei activității 
economice în unitatea respectivă. 
Or, aceasta ar fi fost cu atît mai ne
cesar, cu cît „Electronica" face parte 
din seria întreprinderilor în care 
s-a si introdus experimental Indi
catorul „producția netă", iar uni
tatea nu și-a îndeplinit o serie de 
indicatori, cum ar fi producția fizică, 
in unele secții lntîlnindu-se cazuri de 
slabă utilizare a mașinilor etc.

In Universitatea politică si de con
ducere din Capitală se folosește frec
vent metoda dezbaterii pe baza unor 
referate, care, pe lîngă o parte teore
tică, își propun și analiza experienței 
concrete a unei organizații de partid 
în domeniul activității economice, de 
propagandă, organizatorică etc. în 
multe asemenea referate însă au
torii se rezumă la a înregistra anu
mite deficiente din munca organiza
țiilor de partid. Or. analizelor de a- 
cest gen li se cere mai mult decît 
atît. Absolvenții Universității po
litice si de conducere sînt chemați 
să perfecționeze activitatea practică, 
să-i imprime mai mult dinamism 
și eficientă, iar pentru aceasta este 
necesar ca, încă din timpul cursuri
lor. să-și formeze deprinderea de a 
analiza cauzele unor situații, de a 
stabili modalitățile cele mai indicate 
pentru înlăturarea deficientelor, pen
tru îmbunătățirea muncii. Pentru că. 
în ultimă instanță, toate acțiunile or
ganizate in cadrul Universității îsi 
găsesc adevărata finalitate in matu
ritatea și competenta cu care cadrele 
formate de ea se angajează în per
fectionarea activității, la nivelul ce
rințelor actuale.

P. DOBRESCU 
T. DUMITRU

Se dezvoltă rețeaua 
comercială

Anul acesta rețeaua de des
facere a produselor alimentar- 
industriale și de alimentație pu
blică din județul Timiș se vă 
lărgi cu 21 de unități amplasa
te în special la parterele blocu
rilor din noile zone de locuin
țe. Concomitent, vor fi pro
movate pe scară largă formele 
moderne de comerț, se vor în
ființa noi microcase de comenzi, 
microcantine si bufete de in
cintă etc. Recent, la Timișoara 
s-a deschis unitatea comercială 
„Ana Lugojana". Amenajată în 
.stil rustic, unitatea își propune 
să ofere consumatorilor prepa
rate ale bucătăriei bănățene, 
între care se numără frigărui, 
specialități din carne de porc, 
covrigi cu sare, pateuri cu 
brînză. pogăcele cu jumări, sa- 
leuri etc., precum și bere de 
Timișoara, care se produce în 
sistem industrial din anul 1718. 
(Cezar Ioana).

Tragere 
excepțională 
Pronoexpres

La tragerea din 26 martie se 
atribuie participanților autotu
risme „Dacia 1 300", excursii în 
R.S. Cehoslovacă — R.P. Unga
ră — Austria sau R.P. Bulga
ria — Turcia ori R.D. Germa
nă, precum și cîstiguri în bani 
de valoare fixă (50 000. 15 000 
lei etc.) și variabilă.

Se efectuează 8 extrageri re
partizate în 2 faze. în total 44 
de numere. Prima fază cuprin
de 4 extrageri de cîte 6 nume
re fiecare din 45.. iar a doua 
tot 4 extrageri de cîte 5 nu
mere fiecare din 45.

Cele 8 extrageri ale tragerii 
excepționale Pronoexpres atri
buie cîștiguri pe 10 categorii.

Vînzarea biletelor, pînă sim- 
bătă, 25 martie.

O stare neplăcută la... 
starea civilă

De aproape doi ani. 
in municipiul .Con
stanta căsătoriile se 
oficiază intr-un local 
de pe strada Ecateri- 
na Varga, locgl încă
pător și bine înzestrat. 
Dar ceremonialul — 
acel moment unic în 
viata tinerelor perechi, 
care trebuie să fie în
cărcat de solemnitate 
si afecțiune — este u- 
neori departe de a fi... 
ceremonios. Mai întîi 
si întîi. pentru că toa
te tinerele perechi (și 
sînt destule în fiecare 
zi) sînt anunțate să 
vină la aceeași oră — 
12,30. în majoritatea 
cazurilor însă. pere
chile sînt mai nerăb
dătoare și sosesc mai 
devreme, gindind că 
se vor număra printre 
primii care vor răs
punde „DA" în fata 
ofițerului stării civile. 
Dar. spre ghinionul 
lor. nefiind o sală de 
așteptare, tinerele mi
rese în rochii lungi și

mirii în haine de gală 
sînt nevoiți să reazime 
zidurile clădirii, intrucît 
ușa de la „starea civi
lă" este încuiată. Si 
asta încă n-ar fi ni
mic. dar ușa se des
chide adeseori cu mult 
după ora stabilită. Și. 
uneori, ușa cu pricina 
nu e deschisă de pri
mar. nici de vreunul 
din vicepreședinții 
consiliului popular, 
nici de către secreta
rul primăriei si nici de 
către șeful sectorului 
secretariat si adminis
trație. ci de către o 
foarte tînără funcțio
nară, D6ina Buda, 
care n-a avut, proba
bil. cui să încredințe
ze., la rîndul ei. aceas
tă misiune. Ca atare, 
foarte tînăra funcțio
nară (cu atribuții de 
serviciu pe linie eco
nomică) exercită și în
datorirea de ofițer al 
stării civile atît de des 
încît, spre lauda ei, 
cunoaște textul legii

pe de rost. Oricit de 
lăudabil ar fi efortul 
ei, un lucru este însă 
sigur: legea nu pre
vede dreptul de a se 
practica funcția de 
Ofițer al stării civile 
în chip... amato- 
ricesc. în altă or
dine de idei, cineva a 
propus ca în localul 
destul de încăpător să 
se organizeze măcar 
un oficiu de vînzare a 
florilor sau a unor cu
tii cu bomboane, deo
sebit de solicitate în 
astfel de împrejurări. 
Propunere justă, s-ar 
putea spune propune
re „veche", întrucît 
ea a fost îndeplinită 
în multe orașe ale tă
rii. De ce. atunci, tre
buie reinventate sala 
de așteptare, bufetul 
etc. pentru conducerea 
unui municipiu cum 
este Constanta ?

George 
MIHĂESCU 
corespondentul 
„Scînteii"

Autogospodărirea
și înfrumusețarea localității

(Urmare din pag. I)
obținut cele mai bune rezultate de 
pină acum în acțiunile de gospodă
rire și înfrumusețare a orașului. Ast
fel. s-au executat lucrări de îndiguiri 
a pîriurilor Debren si Simeria, lu
crări de întreținere a digului pe 
toată lungimea Oltului pe teritoriul 
orașului, amenajarea a 15 baze spor
tive si terenuri de joacă pent-ru co
pii. construirea si repararea de străzi 
si altele.

— Ce vă propuneți, concret, să în
treprindeți pentru perfectionarea 
activității primăriei în actuala legis
latură ?

— Sarcinile' pe care le avem de 
îndeplinit în acest an sînt deosebit 
de mari. Trebuie să realizăm nu mai 
puțin de 2 230 apartamente, 340 
locuri în grădinițe și creșe. 160 locuri 
în căminele de nefamilisti. o policli
nică. executarea etapei a treia de 
alimentare cu apă potabilă a orașu
lui. extinderea canalizării, moderni
zarea unor străzi, construcția unui 
patinoar artificial și a unui ștrand în 
aer liber, amenajarea unor noi spatii 
verzi și întreținerea celor existente. 
Multe din aceste obiective sînt fi
nanțate de la buget, dar sînt destule 
si cele care vor trebui să prindă via
tă prin contribuția directă a cetățe
nilor. Pentru a 
bilitate concretă

. tiv. am stabilit 
să fie defalcate 
Este o măsură
realitățile orașului nostru. Atîta vre
me cît majoritatea locuitorilor sint 
cuprinși în industrie, în unitățile 
economico-sociale. e normal ca ac
țiunile obștești să fie organizate și 
realizate în acest cadru. Bineînțeles 
că și* locuitorii care lucrează în cele
lalte sectoare neindustriale sînt an
trenați la aceste acțiuni prin depu- 
tati. prin comitetele de cetățeni. Dar 
centrul de greutate al acestor acțiuni 
îl constituie întreprinderile si insti
tuțiile orașului, care concentrează 
majoritatea populației, și prin care 
se asigură și un caracter educativ, 
civic, acestor acțiuni. în același scop, 
repartizarea fondului locativ de stat 
se face în acest an pe întreprinderi, 
unităti socialiste. Acest lucru permi
te ca in cadrul celor 200 de ore de 
muncă patriotică ce se efectuează de 
către fiecare nou locatar la realiza
rea blocului în care se va muta. în
treprinderea în care lucrează urmea-

asigura o responsa- 
pentru fiecare obiec- 
ca sarcinile obștești 
pe unităti socialiste, 
care tine seama de

ză să participe și cu munci califi
cate, ceea ce va însemna reducerea 
termenelor de dare în folosință a 
noilor apartamente. Pină în prezent, 
o serie de blocuri au fost atribuite 
unor unităti socialiste. Astfel, blo
cul 35 din cartierul Ciucului a fost 
atribuit întreprinderii județene de 
construcții-montaj. blocul nr. 20 și 
blocul 12 din Zona Gării — între
prinderii de aparataj electric auto și 
motoare electrice, blocul nr. 10, tot 
din Zona Gării — Trustului de con
strucții industriale. Oamenii muncii 
din aceste întreprinderi dau un aju
tor substanțial constructorului. De 
asemenea, fiecărui bloc 1 se va re
partiza un spațiu aferent, urmînd ca 
deputății împreună cu comitetele de 
locatari să mobilizeze cetățenii la în
treținerea și păstrarea acestuia. Tre
buie să ajungem ca toti cetățenii 
orașului, indiferent de naționalitate, 
să simtă că adevărata lor casă nu 
este numai apartamentul din bloc, ci 
tot ce-1 înconjoară — trotuarul, stra
da. zonele de agrement. Cu alte cu
vinte. întregul oraș. în care muncim 
si trăim și pe care vrem să-l facem 
mereu mai prosper, mai înfloritor.
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Municipalitatea bucureșteană. înțe- 
legînd necesitatea de a folosi mai 
bine fondurile materiale ce i-au fost 
puse la dispoziție pentru dezvoltarea 
serviciilor, și-a înscris printre obiec
tivele prioritare dezvoltarea acelor 
servicii a căror însemnătate practică 
pentru populație, in perspectiva în
făptuirii măsurilor adoptate la Con
ferința Națională a partidului cu pri
vire la reducerea 
săptămînii de lu
cru, sporește și 
mai mult. într-un 
articol precedent, 
în care am pre
zentat principale
le direcții de ac
țiune pentru dez
voltarea urbanis
tică și edilitară a 
Capitalei în acest 
an. am relevat o 
bună parte Jdin 
schimbările cali
tative pe care le 
va determina rea
lizarea noilor o- 
biective aflate în 
curs de execuție 
în sfera unor do
menii de larg in
teres. cum sînt 
dezvoltarea rețe
lei comerciale, a 
unităților sanita
re și de învătă- 
mînt. a diverselor servicii publice, 
precum aprovizionarea cu apă. ter- 
moficarea, modernizarea drumurilor, 
străzilor și spatiilor verzi, cuprinse în 
ceea ce numim cu un termen generic 
gospodăria comunală. în rîndurile de 
față ne propunem să înfățișăm pro
gramul de măsuri pentru extinde
rea și dezvoltarea altor servicii la 
care apelează în mod frecvent bucu- 
reștenii.

Unul dintre acestea este transportul 
în comun. Ce elemente noi vor sur
veni in acest compartiment al vieții 
citadine în 1978 ? O primă noutate ce 
merită a fi consemnată constă în spo
rirea capacității de transport (al că
rei nivel. în paranteză fie spus. în 
1977 a trecut de 4.1 milioane călători 
pe zi) ca o cerință absolut necesară

îmbunătătirea condițiilor 
a publicului călător. Ca

de
ur-
va

pentru 
servire 
mare, parcul actual de vehicule 
crește cu 90 vagoane de tramvai du
blu articulate (din care 40 vor fi rea
lizate pe baza modernizării celor e- 
xistente), 80 troleibuze și 255 de au
tobuze, din care 40 articulate, dar 
după cum ne relata tovarășul C. 
Lang, directorul tehnic al I.T.B., ca

tocmit în acest 
cincinal actual 
sporirea rețelei 
de comenzi, îndeosebi pentru mărfuri 
alimentare, a unităților și secțiilor tip 
„Gospodina", a bucătăriilor ■ de bloc 
— numai in acest an vor fi înființate 
în total peste 60 de unităti cu ase
menea profiluri — crearea condițiilor 
necesare pentru extinderea desfacerii

scop pentru întregul 
prevede, între altele, 
caselor și minicaselor

ÎN CAPITALĂ

Ample măsuri de îmbunătățire 
a serviciilor către populație

® în marile ansambluri de locuințe - o rețea de unități ale coope
rației meșteșugărești pe măsura cerințelor ® Diversificarea prestații
lor în rețeaua comercială ® Noi spălătorii și curățătorii chimice

• Meseriași mai mulți, mai bine pregătiți

ALTERNATIVĂ

pacitatea de transport va fi în reali
tate mult mai mare deoarece, odată 
cu aceasta, o serie de vehicule de tip 
vechi vor fi înlocuite cu altele noi. 
mai mari_ și cu performante tehnice 
îmbunătățite. Aceasta va permite să 
se reconsidere capacitățile de trans
port pe circa 25 de trasee, care, din 
sondajele făcute, necesită un număr 
sporit de vehicule în circulație. Tot
odată, se vor înființa noi curse di
recte între cartierele de locuințe și o 
serie de platforme industriale care 
cuprind peste 40 de întreprinderi si
tuate în zonele periferice ale orașu
lui. în sfîrșit. acestora li se vor adău
ga extinderea liniilor de tramvai cu 
4,2 km cale dublă. între care mențio
năm modernizarea liniei de pe Valea 
Cascadelor, prelungirea liniei de tro
leibuze cu 2 km cale dublă pe Șo- 
seaua_ Antiaeriană, spre a se asigura 
o legătură directă între cartierele A- 
lexandria. Drumul Sării si centrul o- 
rașului, amenajarea și dezvoltarea 
capacității de întreținere la autoba
zele Progresul și Ion Șulea și depou
rile Progresul. Alexandria. Splaiul 
Unirii, dezvoltarea capacității Atelie
relor centrale de reparații. în cadrul 
cărora va fi creată o hală destinată 
fabricației de piese de schimb auto. 
Așadar, un volum de investiții consi
derabil. menit să răspundă unor im
perative certe ale bunei funcționări a 
întregului sistem de transport al 
I.T.B. Rămîne de văzut doar cum se 
va acționa acum pentru ca toate a- 
ceste măsuri să aibă efectele scontate 
pe trasee, pentru ca neajunsurile (în
deosebi cele ce tin de mai buna or
ganizare a muncii si de respectarea 
disciplinei circulației) care se mai 
manifestă încă în acest domeniu să 
fie cît mai repede înlăturate.

O altă categorie de servicii care — 
mai ales în urma creșterii gradului 
de ocupare a femeii în activitatea so- 
cial-economică — trebuie să răspundă 
nevoii tot mai acute de ușurare a 
muncii în gospodărie o reprezintă 
prestațiile efectuate pentru populație 
în cadrul rețelei comerciale, ea însăși 
aflată într-un amplu proces de ex
tindere și modernizare. Programul în-

laptelui pe bază de abonament, a 
transportului mobilei și diverselor ar
ticole electrotehnice și de uz casnic 
la domiciliul cumpărătorilor. Pe lingă 
asemenea măsuri, o atenție deosebită 
va fi acordată în acest an finalizării 
unor acțiuni de amploare începute de 
mai multă vreme în Capitală, cum 
sint reprofilarea întregii rețele de a- 
limentatie publică, îndeosebi pentru 
extinderea unităților de tip lactove- 
getarian. sporirea numărului de can- 
tme-restaurant și de bufete de incintă 
în întreprinderi.

Ce se va întreprinde pentru îmbu
nătățirea activității în unitățile de 
spălătorie și curățătorie chimică ? 
Prin realizarea unui volum de inves
tiții care se ridică la peste 15 mili
oane lei se vor da în folosință o 
spălătorie și curățătorie chimică în 
cartierul Colentina (cu o capacitate de 
spălat de 750 kg pe schimb și de cu
rățat — 700 kg pe schimb), își vor 
extinde capacitățile actualele unităti 
de spălat și curățat din cartierele Ti
tan, Drumul Taberei și Emil Raco- 
vită, va fi înființată o microspălăto- 
rie în Drumul Taberei. Acestea vor 
spori capacitatea de spălat si curățat 
a „Nufărului" cu 17 și respectiv 29 
la sută. De asemenea. în acest an. 
după cum ne informează Constantin 
Boiangiu, directorul întreprinderii a- 
mintite, se va extinde 
preluare și predare a 
domiciliul clienților, se 
prestația de servicii pe 
nament. se va organiza preluarea- 
predarea obiectelor pentru spălat și 
curătat 
rești și 
școlare, 
ființării 
ta Gării de Nord, cu termen de exe
cuție de 2—3 ore. La ora actuală, o 
singură prestație este departe de a 
satisface cerințele : cea de curătat 
covoare. „Nufărul" are pentru aceas
ta o singură mașină, care, solicitată 
excesiv, prezintă un grad avansat de 
uzură, iar lipsa de piese de schimb 
provoacă dese și prelungite stagnări. 
Să nu fie oare nici o soluție pentru 
rezolvarea acestei probleme? Conside-

seryirea prin 
obiectelor la 
va introduce 
bază de abo-

chimic în căminele muncito- 
studentești sau în internatele 
se studiază posibilitatea în- 
unei microspălătorii în incin-

răm că vor fi înlăturate întîrzierile 
care există în prezent peste termenele 
stabilite inițial la predarea obiectelor.

O seamă de acțiuni vizînd diversi
ficarea și dezvoltarea unei game largi 
de servicii și-a propus și coope
rația meșteșugărească. Uniunea coo
perativelor meșteșugărești confec
ții, încălțăminte, prestări neindustria
le va mai înființa în acest an pe lin

gă cele existente 
încă 54 de unităti 
prestatoare de 
servicii, iar uniu
nea metal, lemn, 
chimicale încă 45 
de unităti. Majo
ritatea acestora 
vor fi amplasate 
îndeosebi la par
terul noilor blo
curi construite si 
vor fi dotate cu 
mașini si utila
je corespunzătoa
re serviciilor pe 
care urmează să 
le presteze. Din
colo de toate a- 
cestea se cuvine 
să menționăm, așa 
cum ne-au asigu
rat conducătorii 
celor două uniuni, 
că anul acesta se 
vor lua măsuri 
pentru extinderea 
mai mare de uni-

\

într-un număr tot 
tăti a lucrului în două schimburi, 
pentru o mai bună servire a popu
lației. în același. timp, pe baza cu
noașterii mai bune a cerințelor, se 
vor înființa o seamă de servicii noi, 
se vor organiza ateliere mobile pen
tru reparația aparatelor de uz casnic, 
instalații electrice, mobilier, radio și 
televizoare, organizarea dispeceratu
lui pentru munci gospodărești pe 
bază de comandă telefonică.

Pentru întreținerea și reparațiile 
auto proprietate personală se va con
strui și da in folosință o statie de 
auto-service în Calea Rahovei. Se va 
extinde suprafața actualelor hale de 
caroserii de la unitățile I.T.B. — Ci
clop din Șoseaua Giurgiului și str. 
Bujoreni cu încă 50—60 de posturi de 
lucru. Sînt prevăzute a se înființa noi 
stafii de spălat, gresat, schimb de ulei 
etc. în toate sectoarele administrative 
ale Capitalei, în noile cartiere de lo
cuințe și la intrările principale din 
Capitală pentru a păstra curățenia 
orașului.

Extinderea și diversificarea servi
ciilor pentru populație, eforturile ma
teriale tot mai substanțiale făcute în 
acest scop impun cum este și firesc o 
investiție temeinică și într-un alt do
meniu. care în ultimă instanță hotă
răște calitatea acestor servicii — pre
gătirea cadrelor. Numai in coopera
ție, de exemplu, vor fi pregătiți pînă 
la finele acestui cincinal peste 2 000 
de muncitori. în total, pînă în 1980 
vor 
țări 
mii 
cui 
rată, licee de specialitate. Concomi
tent, se impune o intensă și susținută 
muncă educativă în rîndul întregului 
personal care lucrează în acest im
portant domeniu de activitate pentru 
cultivarea spiritului de solicitudine si 
receptivitate față de cetățeni, pentru 
servirea lor promptă si civilizată.

fi pregătiți în activitățile de pres- 
de servicii din Capitală peste 16 
de muncitori, prin ucenicie la lo
de muncă, cursuri de scurtă du-

Florea CEAUȘESCU
Dumitru TIRCOB

municipal.Se
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în actualul stadiu al lucrărilor, beneficiarului

și constructorului le este deopotrivă necesarUN PROGRAM CONCRET, PRECISPENTRU FIECARE ZI DE LUCRU
La întreprinderea „Tehnofrig" din Cluj-Napoca

înnoirea și modernizarea 
rapidă a producției

Combinatul industrial pentru construcții de mașini de pe platforma 
orașului Bistrița va cuprinde, la sfîrșitul acestui cincinal, 11 obiective, 
in care vor munci mii și mii de oameni — majoritatea proveniți din 
agricultura județului. în cadrul unităților sale este prevăzut a se rea
liza, in anul 1980, o producție industrială în valoare de 4,5 miliarde 
lei, adică aproape jumătate din întreaga producție industrială pe care 
județul Bistrița-Năsăud urmează 
tualului cincinal.

Se cuvine precizat că, în momentul 
de față, toate obiectivele se află în 
execuție, la unele dintre ele apro- 
piindu-se termenul de intrare in 
funcțiune, în acest an, a primelor' 
capacități.

Ce indică bilanțul activității be
neficiarului, constructorilor și mon- 
torilor în preajma 
încheierii primu
lui trimestru din 
anul 1978, a sosirii 
sezonului în care 
activitatea de in
vestiții intră in 
perioada de vîrf ?
Beneficiarul 

în „punctele fierbinți 
ale șantierelor!

Ne aflăm la serviciul de investiții 
al combinatului. Discuția purtată cu 
responsabilul acestui compartiment, 
tovarășul inginer loan Spelmezan, 
continuată apoi cu tovarășul director 
general al combinatului, inginer Va- 
sile Tudor, a scos în evidență faptul 
că, în afara problemelor privind asi
gurarea personalului muncitor pen
tru toate capacitățile și obiectivele 
cu termen de punere în funcțiune in 
acest an, unde lucrurile sînt pe de
plin lămurite, celelalte sarcini care 
intră în atribuțiile beneficiarului tre
buie să stea în centrul atenției. în 
ce constau ele ?

o la capitolul utilaje teh
nologice, nici unul dintre obiecti
ve nu are contractat întregul necesar. 
Probleme mai deosebite se pun în le
gătură cu asigurarea unor mașini- 
unelte, precum și a utilajelor 
destinate echipării secției de ace- 
ti.lenă, furnizorii lor posibili din 
industria constructoare de mașini 
răspunzînd, la desele solicitări, că 
pentru anul în curs au capacitățile 
acoperite. Un fapt vorbește de la 
sine despre importanta sosirii la ter
men a utilajelor pentru montaj. 
Nelivrarea la data stabilită în con
tract a tuturor ansambluriloi- insta
lației de încălzire si ventilație nece
sară halei de autoutilare a combina
tului. care a fost gata, din punctul 
de vedere al constructorului. încă 
din noiembrie anul trecut, a deter
minat ca o suprafață productivă de 
peste 2 000 mp să stea nefolosită 
timp de aproape patru luni. Necazuri 
au fost apoi la montarea lifturilor 
halei, operație care se desfășoară și 
în prezent.

® Beneficiarul acuză aceste greu- . 
tăți provocate de furnizorii de uti
laje, dar nu a întreprins mai nimic 
pentru CREAREA FRONTURILOR 
DE MONTAJ, aducîndu-și aminte

Invenții, inovații, 
raționalizări

De la începutul Festivalului na
țional „Cintarea României", in ca
drul amplei acțiuni de dezvoltare a 
creației științifice și tehnice de 
masă, in unitățile industriale și de 
construcții din județul Hunedoara 
s-a aplicat un mare număr de per
fecționări tehnice, invenții, inova
ții și raționalizări. Aceasta a avut 
ca rezultat obținerea unei producții 
industriale in valoare de peste 255 
milioane lei. reducerea costurilor de 
producție cu 290 milioane lei și rea
lizarea unui spor de beneficii însu; 
mind peste 116 milioane lei. Două 
exemple sint concludente in acest 
sens. La oțelăria Martin nr. 2 de la 
Combinatul siderurgic Hunedoara, 
perfecționarea tehnologiei de utili
zare a oxigenului la cuptoarele de 
400 tone a dus la creșterea produc
tivității acestora cu 2 la sută față 
de realizările obținute în primul an 
al cincinalului actual. Menționăm, 
de asemenea, realizarea la între
prinderea „Victoria" Călan a unei 
instalații de curățire mecanică a 
cochiliilor cilindrilor de laminor, 
care aduce o economie anuală de 
circa 665 000 lei.

Precizie și durabilitate
Un colectiv de la Institutul de 

creație științifică și tehnică din Ca
pitală este autorul unei originale 
creații tehnice — și anume : lagă
rele lubrifiate cu aer. Datorită re
marcabilelor lor proprietăți — ca
pacitatea de a lucra la turații mari, 
o înaltă precizie de rotație, un 
coeficient de frecare scăzut șl, ca 
urmare, o funcționare fără încălzi
re și un nivel scăzut de zgomot și 
vibrații — lagărele amintite s-au 
dovedit a fi extrem de utile în do
meniul prelucrărilor mecanice de 
precizie. Pe baza unor ingenioase 
soluții constructive, ele pot echipa 
mașini de rectificat plan de dimen
siuni mici și mijlocii, cu turații de 
lucru pină la 3 000 rotații pe minut 
și. respectiv, mașini de rectificat 
interior pină la 50 000 turații. în 
comparație cu capetele de rectifi
care bazate pe lagăre clasice, noi
le lagăre cu aer asigură. în func
ționare. o precizie mult superioară, 
iar în exploatare ait o durabilitate 
practic nelimitată.

Sticle speciale
în laboratoarele de cercetare ale 

catedrei de chimie anorganică a Fa
cultății de tehnologie chimică din 
Cluj-Napoca au fost realizate, după 
o tehnologie originală, unele sticle 
speciale cu un conținut ridicat de 
oxid de plumb și altele cu bor. Ele 
se folosesc la construirea unor 
ecrane de protecție împotriva ra
diațiilor gamma și neutronice. 
Prin performanțele lor, aceste 
sticle sînt comparabile cu cele 
produse în diferite țâri cu tra
diții în acest domeniu. Tot
odată, în cadrul acelorași labora

toare a fost realizat și sulful inso
lubil — produs destinat industriilor 
cauciucului, farmaceutică și cosme
tică. Fabricarea in țară a acestor 
produse asigură economii valutare 
anuale de circa 3,5 milioane Ici.

NOU — adică mari 
economii de combustibilconstrucții-montaj, nu depășesc in 

două luni proporția de 50 la sută din 
sarcinile trimestrului I.

Pe ce se întemeiază' 
optimismul 

constructorului ?
Obiectivele productive analizate 

sînt cuprinse în raza de activitate a 
șantierului numărul 2, condus de in
ginerul Vasile Poienaru, subunitate 
ce aparține Grupului de șantiere al 
Trustului de construcții industriale 
Bistrița. în deplasarea întreprinsă pe 
la punctele de lucru am fost însoțiți 
______________ de directorul trus

tului, tovarășul 
inginer Gavril 
Beșa. A ieșit în 
evidență faptul că 
în activitatea con
structorului exis
tă cîteva puncte 

forte — și anume: asigurarea forței 
de muncă, preocuparea pentru folosi
rea judicioasă a acesteia. Este drept 
că la secția de acetilenă se exe
cutau săpături pentru fundații și 
turnări de stîlpi, că la fabrica de 
cabluri au fost aduse în discuție lipsa 
proiectelor pentru unele fundații de 
utilaje, a proiectului pentru planșeu, 
lipsa unor prefabricate pe care o 
unitate de profil din Buzău le tri
mite cu țîrîita. Dar. cu toate acestea, 
factorii de răspundere de pe șantier 
au susținut că își vor îndeplini sar
cinile la timpul potrivit, chiar dacă 
condițiile aspre ale iernii au dus la o 
încetinire a lucrului.

De la 15 martie, pe toate șantierele 
s-a trecut la organizarea muncii în 
două schimburi, tocmai în scopul re
cuperării de urgentă a rămîneriloi’ 
in urmă. Au fost luate măsuri pen
tru ca stațiile de betoane să funcțio
neze la parametri normali. întrucit 
— dacă in trimestrul III al anului 
trecut au putut fi turnate pe zi între 
300 și 500 mc betoane — maximul 
atins în primele două luni ale acestui 
an nu s-a apropiat de 100 mc pe zij 

în încheierea celor constatate pe 
șantiere, directorul 
spus :

— Ritmul de lucru 
este încă cel normal, 
extrem de scurt, odată cu uscarea 
terenului, întreaga activitate se va 
desfășura la cei mai înalti parametri, 
în ce ne privește pe noi, con
structorii și montorii acestor obiec
tive, respectarea termenelor de pu
nere în funcțiune nu va sta în nici 

. ,---- — — un caz sub semnul întrebării.
A sosit momentul ca beneficiarul și constructorul să-și mobilizeze 

forțele in modul cel mai serios. Ținind seama de actualul stadiu al lu
crărilor, beneficiarului și constructorului le este deopotrivă necesar un 
program concret, precis pentru fiecare zi de lucru. Totodată, cen
trala industrială și Ministerul Industriei Construcțiilor de Ma
șini trebuie să sprijine mai hotărît acest mare combinat, 
mai ales m asigurarea contractărilor de utilaje, pentru a nu se ajunge 
din nou la situația ca noi suprafețe să intre în „stadiul de conservare" 
in loc să fie folosite pentru activitatea productivă.

' Gheorghe CR1ȘAN
corespondentul „Scînteir

să o realizeze în ultimul an al ac-

doar în primele zile ale acestei pri
măveri că ridicarea utilajelor vechii 
sculării la cele două niveluri ale noii 
hale construite, de pildă, poate fi 
făcută și cu alte mijloace, adică cu 
troliul. De altfel, soluționarea de că
tre beneficiar a problemelor de bună 
organizare a muncii, în funcție de no

Pe șantierul Combinatului industrial 
pentru construcții de mașini din Bistrița

din birou,
it

ile condiții apărute, s-a întins pe o pe
rioadă prea lungă, timp de un an, 
reușindu-se în mod practic, doar la 
1 martie 1978, să se ajungă la o for
mulă optimă. Chiar și în prezent, 
oricine intră în biroul în care sînt 
reuniți ingineri, subingineri. tehni
cienii ce se ocupă de investiții, re
partizați scriptic pe fiecare obiectiv 
în subordinea conducerilor fabricilor 
combinatului, este izbit de o anume 
atmosferă de „dolce vita". Cafeluța, 
citirea ziarului „Sportul", chiar și a 
romanului „Prindeți vulpile" sînt la 
mare trecere. Acestor tovarăși ar fi 
mult mal bine să li se indice un alt 
titlu, și anume : „Prindeți cit mai re
pede posibil proiectele și predați-le 
constructorilor", pentru că și la acest 
capitol se mențin o serie de restante.

Este adevărat că. de prea multă 
vreme, centrala industrială de resort 
tergiversează numirea la combinatul 
bistritean a unui inginer-șef cu ex
periență. care să se ocupe de coor
donarea activității de investiții, dar 
nu toate neajunsurile pot fi justifi
cate prin lipsa acestuia. Oare nu a 
sosit timpul ca organizația de partid 
din combinat, consiliul oamenilor 
muncii să intervină prompt și cu ho- 
tărîre pentru întronarea unei înalte 
răspunderi în muncă, a unei disci
pline ferme în activitatea comparti
mentelor noi create ? Efectul pozitiv 
s-ar vedea cu siguranță dacă toți in-, 
ginerii, subinginerii și tehnicienii din 
serviciul de investiții ar fi trimiși pe 
teren, pentru a rezolva diferitele 
probleme care apar, cu atît mai mult 
cu cit realizările înregistrate la indi
catorul total investiții, ca și la cel de

trustului ne-a
pe șantiere nu 

într-un timp

(Urmare din pag. I)
gistrat la aceste piese era foarte 
mare. La început s-a considerat că 
nu se lucrează cu maximă atenție 
la realizarea acestor produse. Nu 
aceasta era însă cauza. Și colectivul 
secției a hotărît : „Trebuie să mo
dernizăm procedeele de turnare". în 
scurt timp, turnarea în matrite de 
metal, turnarea de precizie, folo
sirea formelor de nisip peliculizat 
au devenit procedee bine stăpînite în 
arsenalul tehnologic al secției. Re
buturile au fost reduse la limitele 
admise. A mai rezultat un cîștig : 
producția fizică realizată de secție 
crește cu peste 75 la sută în actualul 
cincinal. Pe aceleași suprafețe con
struite. cu aceiași oameni.

Secția șculărie. Aici se asigură pre
gătirea fabricației pentru fiecare 
produs nou. Majoritatea lucrătorilor 
sînt tineri, iar complexitatea lucră
rilor este deosebită. Cum s-a soluțio
nat... dilema ?

— Prin organizarea unor formații 
de lucru bine echilibrate din punc
tul de vedere al calificării — ne-a 
spus inginerul Ștefan Feges, șeful 
secției. Fiecare muncitor cu expe
riență are în grijă doi-trei tineri. 
Asistenta tehnică bine organizată în 
cele trei schimburi asigură rezolva
rea operativă a problemelor care 
apar în procesul de fabricație.

Și. astfel, sutele și sutele de stan
țe, matrițe, standuri de testare, mo
dele metalice ș.â. — necesare reali
zării noilor produse — sînt asigurate 
mai bine de secția șculărie. Acum, 
ea este un „loc îngust" în procesul 
de fabricație. Noua șculărie. ce va fi 
dotată cu mașini-unelte de ,'mare 
performantă, aflată in stadiu înain
tat de execuție, va satisface integral 
cerințele „Tehnofrigului".

— La prelucrările mecanice. în
noirea și diversificarea producției au 
impus reorganizarea în flux a liniilor 
de fabricație — preciza muncitorul 
Gheorghe Bodor. Adest lucru a fost 
posibil prin tipizarea unor game de 
produse — la grupurile de răcire, 
pompe ș.a. —"ceea'ce a permis mă
rirea seriilor lor de fabricație. Ca 
urmare, producția secției a crescut 
cu aproape 10 la sută.

Organizare superioară, muncă 
mai spornică, eficiență ridicată. Iată 
avantajele „în lanț" determinate de 
ritmul rapid de înnoire și moderni

zare a producției întreprinderii. în 
' aceste condiții, sarcinile simțitor 

sporite ce revin colectivului în acest 
an fată de 1977 — dublarea produc
ției nete. creșterea productivității 
muncii cu 14 la sută, reducerea 
cheltuielilor materiale la 1 000 lei 
producție ca 47 lei — sînt pe deplin 
realizabile.

Inteligența tehnică a co
lectivului în acțiune. Deter_ 
minante pentru realizarea amplu
lui program de înnoire și mo
dernizare a producției sînt calitatea 
muncii oamenilor, aportul direct de 
inteligentă tehnică al muncitorilor si 
cadrelor de concepție. „Recent, s-a 
încheiat în întreprindere un nou 
concurs de creație tehnică, la care 
au participat cu realizări practice 
zeci și zeci de muncitori — ne spu
nea inginerul Lucian Groșanu, un 
tînăr inimos, pasionat. Dincolo de 
valoarea economică a acestei gene
roase inițiative, cîștigul cel mai de 
preț îl constituie antrenarea forțelor 
de concepție din unitate, a muncito
rilor și maiștrilor, la creația tehni
co-științifică de masă în sprijinul di
rect al producției".

O contribuție directă, esențială am 
spune, la îndeplinirea sarcinilor de 
înnoire și modernizare- a produselor, 
de modernizare a tehnologiilor de fa
bricație aduc ‘specialiștii Institutului 
de cercetări și proiectări de utilaje 
și instalații pentru industria alimen
tară și a frigului, aflat pe aceeași 
platformă industrială.

— Integrarea cercetării si proiec
tării cu producția — ne spunea in
ginerul Vasile Lazăr. director tehnic 
al institutului — a dus la scurtarea 
ciclului de asimilare a noilor pro
duse. Acesta a fost redus de la 2—2.5 
ani, cit era în cincinalul trecut, la 
1,8 ani în prezent.

Elocvent, pentru nivelul tehnic și 
calitativ al noilor produse asimilate 
la „Tehnofrig" este și faptul că pon
derea utilajelor pentru industria ali
mentară și frigorifice destinate ex
portului a sporit simțitor. Experien
ța acestei întreprinderi în domeniul 
înnoirii și modernizării producției 
demonstrează hotărîrea muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor de aici de 
a transforma cit mai rapid cantita
tea într-o calitate nouă, superioară.

Specialiștii Institutului de cerce
tări și proiectări pentru echipa
mente termoenergetice din Capitală 
au conceput noi tipuri de arzătoare 
cu combustibil lichid și gazos pen
tru cuptoare, la care s-au obținut 
însemnate reduceri de consumuri. 
Astfel, noul arzător mixt pentru ca- 
zanele de 2 tone pe oră, cu gaze na
turale și combustibil lichid \ (din 
imagine), are o greutate cu 60 la sută 
mai mică și consumă cu 15 la sută 
mai puțin combustibil în compara
ție cu vechile tipuri.

„Petroabs" împotriva 
poluării marine

Sint bine cunoscute efectele noci
ve ale poluării apelor marine cu 
petrol. Specialiști ai Institutului de 
cercetări marine din Constanta, in 
colaborare cu cadre didactice de la 
catedra de chimie organică a Facul
tății de chimie din București, au 
realizat un nou depoluant : 
„PETROABS". Este vorba, de un 
produs fabricat la un cost redus, 
din materii prime indigene si de- 

• seuri rezultate din. industria cauciu
cului. în contact cu pelicula de pe
trol de pe suprafața apei mării, 
„Petroabs" formează aglomerate so
lide. care pot fi culese de pe1 apă 
cu mijloace mecanice. Produsele pe
troliere recuperate pot fi utilizate 
drept combustibil în diferite unităti 
industriale.

Chiar daca ieri, in județul lifov, a 
plouat și pe alocuri a nins, legumi
cultorii au luterat cu spor, fard în
trerupere, în solarii, lată o parte din 
cele 1,3 milioane ghivece cu rasa 
duri pregătite in această primăvară 
in sera inmulțitor a cooperatorilor 

din Vărăști

Putem asigura o recolta de legume timpurii, îndestulătoare

și de buna calitate, lucrînd în aceste zile în solarii la

PLANTAREA Șl ÎNGRIJIREA RĂSADURILOR

Satul Crețești (Ilfov). 600 de familii și tot atîtea solarii pe 
lingă gospodăriile personale. în solariile familiilor Anghel 
și Gheorghe Geantă a început, și ieri a continuat neîn

trerupt, plantatul primelor legume

Printre grădinarii ilfoveni
în tot cursul zilei de ieri. în ciuda 

ploii care nu a contenit, în grădinile 
de legume ale Ilfovului s-au aflat un 
mare număr de locuitori ai satelor. 
S-a lucrat, cu deosebire, la pregătirea 
și consolidarea solariilor. la semănat, 
repicat și plantatul legumelor în spa
tii protejate.

Bazinul legumicol Vidra. La che
marea comandamentului comunal, 
incă de la primele ore ale dimineții 
au ieșit la muncă 200 de cooperatori. 
Cei 10 constructori din echipa condu
să de Traian Curea au continuat con
solidarea solariilor și fixarea foliilor 
de polietilenă. Prezentă la fața locu
lui, șefa de fermă. Georgeta Despoiu, 
verifica fiecare metru de solarii, pen
tru întărirea stîlpilor de susținere sau 
de îndesire a acestora. în sera în- 
mulțitor, cele 30 de cooperatoare din 
echipele conduse de Dumitru Stan și 
Gheorghe Ivan lucrau ca în orice zi 
obișnuită : semănau ardei și tomate 
de vară, repicau și așezau ghivecele 
cu tomate timpurii.

însoțiți de directorul științific al 
Institutului de cercetări pentru legu
micultura și floriculture, tovarășul 
Boris Cobilaș. de la Vidra am plecat 
la Crețești. și apoi la Sintesti și la 
fermele de producție ale institutului.

La capătul itinerarului aveam să 
primim și răspunsul la felul* în care 
s-au pregătit oamenii' din acest vestit 
bazin legumicol al țării pentru a 
livra Capitalei cele 12 000 tone de le
gume timpurii Ia care s-au angajat 
în acest an. Peste tot se muncește 
intens.

Comuna Vărăști nu are faima legu
micultorilor din Vidra, dar primarul 
comunei. Ion Spătar, și șefii celor 
două ferme legumicole. Ion Rădici și 
Marin Barbu, ne-au invitat, pentru 
comparație, la cele 3 hectare cu so
larii gata pregătite pentru plantat, la 
sera înmulțitor pentru a admira ră
sadurile repicate de acum si la gră
dina de legume, unde se aflau aproa
pe 100 de oameni. .Se lucra din plin 
pe toate fazele fluxului tehnologic. 
„Ce părere aveți, putem să ne com
parăm cu cei din Vidra?", ne-a între
bat primarul la sfirșitul vizitei. Răs
punsul nostru este că da. Si dacă a- 
ceastă competiție dintre vecini se va 
solda cu recordul de legume pe care 
și l-a propus fiecare din aceste două 
comune, este mai puțin important 
cine se va situa pe locul întii.

Iosif POP
Fotografii : E. Dichiseanti

Legumele în

— Cinstit să fiu. am por
nit de la un sfert de hec
tar. Nu pentru că nu a- 
veam condiții să amenajăm 
solarii pe o suprafață mai 
mare. însă oamenii nu a- 
veau încredere. Nu-și pu
teau închipui că noi putem 
face să crească și să ro
dească plantele închise, de 
parcă ar fi flori. Era vorba 
apoi de o investiție, și ei 
voiau să, știe , în cît timp 
se vor amortiza cheltuieli
le. ce cîștig va avea coope
rativa. Desigur, ei gîndeau 
gospodărește.

începutul despre care își 
amintește Radu Mototolea, 
inginer-șef la cooperativa 
agricolă din Luncavita. ju
dețul Tulcea, s-a petrecut 
cu patru ani în urmă. Și. 
din modestie, a omis să 
tacă o precizare : pe a- 
tunci el era șeful fermei le-

solarii - o îndeletnicire
rentabilă

gumicole. pe umerii lui a- 
păsînd multe din greutăți
le începutului, la amena
jarea solariilor. Suprafața 
amenajată a crescut an de 
an. ajungînd în prezent la 
20 de hectare. în anul 1976, 
legumicultorii din Luncavi
ta au obținut o producție 
de 87 400 kg de legume la 
hectar în solarii. Pentru a- 
cest rezultat cooperativei i 
s-a decernat ordinul „Me
ritul agricol" clasa I. Fără 
să se .mai repete perfor
manta anului 1976. în 1977 
recolta a fost iarăși bună, 
cu mult peste prevederile 
Planului.

Să ne referim și la calcu
lele gospodărești ale coo
peratorilor privind solarii- 
le. Președintele Stefan 
Burghela ne spunea :

— Pentru extinderea so
lariilor prevăzută în anul 
1977 ar fi trebuit să plătim 
aproape 600 000 lei. dar pe 
noi ne-a costat mai puțin 
de 200 000. Am făcut toate 
lucrările cu brigada de con
structori a cooperativei. La 
fel am procedat si în acest 
an. cînd am extins suprafa
ța cu încă 5 hectare. Nu e 
mai bine ca banii aceștia să 
ne rămînă nouă ? Firește 
că da.

Intrăm în solarii. Peste 
două sute de oameni, femei 
îndeosebi, plantau ultitnele 
fire de varză. „La noi vara 
vine mai devreme — zicea 
cooperatoarea Nita Căleas
că. O aducem noi. Și să tot 
muncești. E cald, e frumos.

Uitati cum arde soarele...". 
Exista părerea că in această 
parte a tării, din cauza 
frecventei și forței vînturi- 
lor. solariile n-ar putea re
zista. Dar aci a fost creat un 
sistem propriu, mai eficient, 
de ancorare, solariile au 
fost împrejmuite cu stuf si 
compartimentate în interior. 
„Sînt puternice vînturile, 
dar și noi" — îmi spunea 
inginerul-sef.

Munca în solarii este ca 
Si munca in industrie. Cam 
asa o prezintă si fermierul 
Ilie Chiriac. „Aici avem de 
lucru de la 1 ianuarie la 31 
decembrie si apoi o luăm 
iarăși de la capăt. Uite, cu 
varza, de exemplu, să pui 
fir cu fir în pămînt vreo 
trei milioane de plante, și 
să le pui ca să se prindă, că 
nu avem pămînt de risipit, 
mai ales în solarii... Apoi 
să dai la fiecare cultură, 
după cerințe, după stadiul 
de vegetație, lumină, ană si 
căldură. E frumos, nu ? Dar 
ca să faci astea toate tre- 
buie să ai conștiință, spirit 
de răspundere, că planta nu 
țipă dacă îi e sete sau frig, 
ci moare".

Astfel, cooperatorii din 
Luncavita întind vara de-a 
lungul unui an. O „indus
trie" de mare eficientă pe 
care au înfiintat-o si au 
dezvoltat-o din proprie ini- 

■ tiativă. cu forte proprii, și-i 
smulg rezultate economico- 
financiare optime.

E. M1HĂ1LESCU

...Și Ia orașe, fiecare curte 
poate fi o grădină de legume

Privit de sus. de pe Dea
lul Mare, orașul Tg. Fru
mos din județul Iași apa
re. în aceste zile de primă
vară, ca o mare înspumată. 
Nu sînt valuri. Priveliștea 
este dată de polietilena a- 
șezată peste solariile ame
najate în curiile cetățeni
lor. Să le privim mai în
deaproape. Ele sînt făcute 
din nuiele arcuite sau din 
leaturi bătute pe niște pari 
mai groși. Cele mai multe 
se află in cartierul din 
lunca Bahluieșului, unde 
locuiesc cîteva sute de 
vechi grădinari. Stăm de 
vorbă cu unul dintre ei. cu 
Gavril Sfecles. „Aceste so
larii de curte au lungimea 
de 15—20 metri si lățimea 
de 3—3,5 metri. La mijloc, 
lăsăm o cărăruie, iar de o 
parte și de alta facem stra
turi pe care cultivăm dife
rite legume".

Astfel, cooperatorii din 
Frumos construiesc solarii 
mai mici, de citiva metri 
pătrați. La fel. în acestea 
ei seamănă separat fiecare 
legumă. în solariile lui 
loan Pricop, salata semă
nată și repipată din toamnă 
este mărișoâră. Frumoase 
sînt și verdețurile care au 
fost acoperite cu paie și

coceni pe timp de iarnă, 
incit nu au inghetat. iar 
acum, odată cu primul su
flu al primăverii, au fost 
înglobate sub solarul de 
polietilenă. în alte solarii 
se cultivă ridichi de lună, 
castraveți si alte legume 
timpurii. Toate sînt bine 
dezvoltate.

La Comitetul executiv al 
orașului Tg. Frumos am 
aflat că. din cele circa 200 
ha aflate în folosința cetă
țenilor din Tg. Frumos, 
aproape jumătate sînt cul
tivate cu legume sub 
„solarii de casă" descrise 
mai sus. încă de la începu
tul lunii martie, 50 ha au 
fost acoperite cu polietile
nă. iar acum salata, ceapa- 
stufat. pătrunjelul si alte 
verdețuri sînt mari. Gră
dinarii din Tg. Frumos 
ne-au spus că vor contri
bui la aprovizionarea cu 
legume timpurii a piețelor 
nu numai din Iași și Paș
cani. ci și a celor din Bo
toșani, Suceava si altor 
orașe, pină sus la Vatra 
Dornei. Iată o acțiune 
lăudabilă.

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii"
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ARTA Șl TEHNICA 

într-o colaborare cu largi implicații sociale 
Opinii privind dublul circuit al creației artistice 

și producției industriale în domeniile ceramicii și sticlăriei
La dezbatere, în cadrul mesei rotunde au participat : Costel 
Badea — secretar U.A.P;, Ioana Setran __ secretara secției de
artă decorativa a U.A.P., Simion Jurcan __ Inginer, șef serviciu
tehnic în C.I.S.C.F., Iulian Crețu — coordonator creație în C.I.S.C.F., 
și artiștii Dan Băncilă, Radu Tănăsescu, Șerban Popa

Continuînd tradiția unor stră
vechi meșteșuguri, ceramica și sti
clăria românească — așa cum ne-au 
fost prezentate de ultimele expoziții 
și în cadrul unui mare număr de 
simpozioane de creație industrială 
realizate de Uniunea artiștilor plas
tici în colaborare cu Centrala in
dustriei sticlei și ceramicii fine, din 
M.I.U. — sînt în stare să definească 
o întreagă direcție artistică con
temporană. Venind în întîmpinarea 
acestor realizări, punîndu-le în 
discuție pe un plan mai larg, o re
centă întîlnire a creatorilor din in
dustria ușoară desfășurată la Bucu
rești a pus un accent însemnat pe 
creație ca factor determinant în 
realizarea unei noi calități. Iată 
de ce, vorbind despre expan
siunea acestor sectoare ale ar
telor decorative, vorbim impli
cit de cei peste 100 de profesio
niști, în majoritate absolvenți pro- 
veniti din institutele de artă plas

tică din București și Cluj, la care se 
adaugă cadre de ceramiști din in
dustrie. S-ar putea vorbi în acest 
sens —• referindu-ne la toti acești 
creatori care-și desfășoară activi
tatea atit în atelierele proprii, cit și 
in ateliere colective ale U.A.P. sau 
in combinate industriale’ — despre 
o adevărată școală de ceramică ro
mânească (în sensul strict al unui 
ansamblu de artiști specializați). 
Pină nu de mult, institutul de arte 
plastice oferea in programa anali
tică a celor sase ani de studiu po
sibilitatea creării unei vaste game 
de produse de la bibelou și servi
ciu de masă pină la acoperirea unor 
pereți de mari dimensiuni cu for
me monumental decorative. Sim
pozioanele și taberele de creație au 
provocat însă mai direct o discuție 
despre aspectul functional al lucră
rilor realizate, despre nevoia de a 
împrospăta, de a răspunde multi
plelor probleme ale ambientului, cu 
lucrări utilitare de ținută.

a ®1

Ziua mondială 
a meteorologiei

în fiecare an, în perioada în care 
se produce echinocțiul de primăvară, 
se sărbătorește in lumea . întreagă 
sub egida Organizației Meteorologice 
Mondiale — O.M.M.. instituție spe
cializată a O.N.U.’ — Ziua mondială 
a meteorologiei.

România, membră fondatoare a 
O.M.M., participă din plin la activi
tățile acestei organizații. Printre 
altele, țara noastră a aplicat măsu
rile prevăzute în planul Veghii me
teorologice mondiale și a luat parte 
la cercetarea condițiilor meteorolo
gice din Atlantic, parte integrantă , 
a Programului de cercetare globală 
a atmosferei (G.A.R.P.). De aseme
nea, România participă la acțiunile 
de pregătire a cadrelor din unele 
țări în curș de dezvoltare și acordă 
asistentă tehnică acestor state.

în preocupările actuate ale insti
tutului '.de specialitate din țara 
noastră sînt înscrise, intre altele, 
cercetări în domeniile energiei 
.eoliene, solare și apelor termale în 
scopul valorificării energetice a 
acestora, utilizarea mijloacelor mo
derne de investigații meteorologice 
— radar, telecomunicații, sateliți.

Cu prilejul Zilei mondiale a me
teorologiei din acest an. O.M.M. a 
stabilit ca temă „Meteorologia și cer
cetarea de perspectivă", temă pro
mițătoare în rezultate, care vizează 
investigații în scopul valorificării 
unor noi surse de energie.

(Agerpres)

tv

0 relație bivalentă: arlă-induslrie
„Relația artă-industrie, spu

nea ceramistul Costel Badea, 
este o consecință firească a 
evoluției pe care au cunos
cut-o ceramica si sticlăria 
românească în ultimii 15 
ani. Dacă ar fi să ne referim 
doar la simpozioanele de 
creație industrială — de la 
prima manifestare de acest 
gen organizată la Tomești în 
1972, inițiativă menită să asi
gure industriei ușoare o mai 
mare varietate de prototipuri 
și pînă la simpozioanele or
ganizate anul trecut la Si
ghișoara. Cluj-Napoca, Alba 
lulia. Turda an de an s-a 
înregistrat o creștere nu nu
mai cantitativă, dar mai ales 
calitativă a participării".

Sustinînd acest punct de vedere, 
atit ceramiștii Ioana Șetran și Radu 
Tănăsescu, cît si sticlarii Dan Băn
cilă și Șerban Popa au subliniat că 
simpozioanele au prilejuit pentru 
fiecare în parte, dar și pentru co
legii aflati în competiție, adevărate 
demonstrații de lucru. Din punct 
de vedere artistic, de fiecare dată 
s-a răspuns stării de concurs care 
se crea. Toate aceste căutări orien-: 
tate în direcția diversificării pro
ducției, în vederea aflării de noi 
forme frumoase, utile, și-au găsit 
un suport în posibilitățile tehnice 
oferțte de industrie. Marile între
prinderi din Sighișoara, Cluj-Napo- 
ca, Ploiești, Curtea de Argeș etc. au 
oferit condițiile realizării unor lu
crări de calitate. Pentru a da un 
singur exemplu : cuptorul-tunel' cu 
care este dotată fabrica de la Sighi
șoara permite arderea pieselor de

ceramică în numai 24 de ore, spre 
deosebire de cuptoarele obișnuite, 
la care trebuie să aștepți 38--40 de 
ore pină se atinge temperatura 
maximă.

„Aproape toate lucrările mai 
importante pe care le-am creat au 
fost realizate în cadrul industriei, 
a precizat ceramistul Radu Tănă
sescu. Nu trebuie să uităm însă că 
unul din scopurile simpozioanelor 
a fost antrenarea în această activi
tate creatoare a peste 50 la sută din 
tinerii absolvenți."

„Mi se pare, a subliniat In
ginerul Simion Jurcan. că a- 
vantajele lucrului în mediul 
industrial sînt apreciabile atit 
pentru artiști, cît si pentru 
muncitorii calificați care lu
crează în aceste mari între- 

* prinderi de ceramică si sti
clă. îmi amintesc de pildă 
primul simpozion de porțe
lan de la Cluj-Napoca. La 
început, modelorii s-au opus 
temelor foarte complexe pe 
care le propuneau artiștii 
plastici pentru ca apoi trep
tat să șl le însușească. Pe de 
altă parte. în contact cu teh
nologia industrială, artiștii 
plastici și-au adaptat mode
lele si stilul de lucru, le-au 
simplificat de multe ori. Re
zultatul acestor schimburi de 
experiență pot fl lesne con
statate în concursurile orga
nizate cu uniunea sindicate
lor pe ramură. Diversificarea 
producției, curajul de a abor
da si rezolva forme noi sînt 
tot at.îtea cîștiguri impor
tante."

Calitatea - condiția esențială
a prototipurilor

cuție, Uniunea artiștilor plastici a 
fost un factor activ în organizarea 
unei mai strînse colaborări. a artiș
tilor plastici cu oamenii muncii din 
industrie, tematicile stabilite de 
comun acord cu M.I.U. venind, de 
fiecare dată. în întîmpinarea și re
zolvarea unor cerințe concrete. 
Anul trecut, spunea tovarășul Iu
lian Creta. spre deosebire de anii 
precedenti. tematica simpozioanelor 
de la Cluj-Napoca, Sighișoara și 
Turda a constituit-o decorarea unor 
produse din sticlă, porțelanuri, fa
ianță existente pe piață. Inițiativă 
care, așa cum ne-a demonstrat o 
expoziție deschisă la Galeria „Că- 
minul-artei" a cunoscut realizări re
marcabile pe linia îmbunătățirii 
unor produse existente printr-un 
nou tip de decorație. Am preluat 
sub egida C.I.S.C.F. șl ’ îndrumăm 
activ atelierele mid din toată țara 
care, comparativ cu centrala, reali
zau produse . depășite de cerințele 
comerțului".

„Ne amintim cu totll. a 
spus tovarășul Simion Jur
can. vizita făcută de secre
tarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
in vara anului trecut la cel 
de-al VIII-lea Tirg de mos
tre, cuvintele de prețuire pe 
care le-a adresat artiștilor 
populari, precum si recoman
dările de a valorifica tot 
ceea ce arta noastră popu
lară are mai de preț, trăsă
turile specifice ale zonelor 
noastre folclorice. în con
sonantă cu această recoman
dare am organizat Fabrica de 
sticlărie de la Tg. Jiu. căreia 
i-am dat un specific gorjean. 
Am dori, de asemenea, ca 
unul din simpozioanele pe 
care le vom realiza în pri
măvara acestui an să fie 
axat pe realizarea de pro
duse cu specific gorjean. Amf 
dori să organizăm documen
tări cu creatorii în cele mai

* caracteristice zone gorjene, 
să prezentăm artiștilor con
dițiile tehnice ale fabricii."

Desigur, valorile create pînă 
acum trebuie privite cu ochi con
temporani. Modernitatea și comple
xitatea structurală a domeniului 
pretind folosirea celor măi noi me
tode și materiale descoperite de 
tehnica modernă. Participant!! la 
discuții au arătat însă că fată de 
aceste sarcini, de ordin calitativ, 
sporite, cele cîteva contacte anuale 
cu producția industrială prilejuite 
de simpozioane și tabere, deși 
fructuoase, sînt acum insuficiente.

„Am dori, precizează Radu 
Tănăsescu, să continuăm 
această colaborare și după 

, terminarea simpozionului. 
Am dori ca, fără să stînje- 
nim fluxul productiv, să sta
bilim legături trainice, per
manente cu fabrica, Bă con
tribuim direct la realizarea 
lucrărilor necesare".

„într-adevăr, ideile pe care 
le materializăm în prototi
puri în cadrul simpozioane
lor — a adăugat Ioana Șe- 
tran — ar trebui de multe 
ori duse mai departe, desă- 
virsite printr-un contact mai 
strîns cu mediul industrial".

Asociindu-se acestui punct1 
de vedere, Șerban Popa a 
subliniat deosebita responsa
bilitate ce revine creatorului 
care lucrează în industrie : 

„Avem de apărat presti
giul artistic al României, a 
spus el, și nu putem ignora 
nici unul din cei trei factori 
de bază al acestui proces : 
economic, tehnic și artistic. 
Pentru ca un produs în an
samblul Iul să fie de calitate 
trebuie ca nu numai ideea 
artistică, dar și materialul, 
condițiile prelucrării lui” să 
fie de calitate. în această 
privință dacă un ceramist 
poate realiza unele lucrări 
în cadrul combinatului fon
dului plastic, pentru un sti
clar micul atelier din ca
drul combinatului are o va
loare mai mult ■ simbolică. 
Industria rămîne și într-un 
caz și în celălalt singurul 
mare loc al creației".

PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba rusă
17,05 Muzică ușoară
17,15 Reportaj pe glob : Republica 

Islamică Pakistan
17,45 Pentru timpul dv. liber, vă 

recomandăm...
18,00 Consultații medicale
18,25 La izvoarele cînteculul teleor- 

mănean
18.50 România pitorească
19.20 1001 de. seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei
20,05 Ora tineretului
21,10 Telerecital Olga Tudorache
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19,50 Film documentar : „Dialog 

peste ani“. Producție „Al. 
Sahia“

20,00 Concert simfonic susținut de 
orchestra simfonică a Radlo- 
tele viziunii

22,30 închiderea programului

Prezențe remarcabile 
în viața muzicală

în vremea noastră 
femeia compozitoare și 
dirijoare constituie o 
prezentă din ce în ce 
mai aplaudată, o va
loare din ce în ce mai 
recunoscută. Avînd. în 
epoca de închegare a 
ei. înaintașe de renu
me. începînd cu Ele
na Asachi. prima 
compozitoare care a 
activat la noi, muzica 
românească a văzut 
strălucind în secolele 
XIX și XX cintărete 
de faimă mondială, 
cum sînt Elena Teo- 
dorini. Haj-icleea Har- 
tulary Darclee. Flori- 
ca Cristoforeanu. pia
niste și profesoare ca 
Florica Musicescu. 
Silvia Serbescu ș.a.

Generații diferite de 
compozitoare au con
firmat prestigiul acti
vității desfășurate în 
creația și muzico
logia noastră con
temporană, în toa
te ramurile artei in
terpretative. în învă- 
țămîntul artistic din 
România. Dacă sce
na de operă, estra
da de concert, discul, 
emisiunea de radio si 
televiziune au prile
juit de trei decenii a- 
firmarea puternic des
fășurată a valorilor 
interpretative. multe 
talente din rîndul fe
meilor cucerind dra
gostea si admirația 
publicului. din tară și 
de peste hotare, obti- 
nind consacrarea uni
versală.

S-au impus astfel 
opera Apus de soare, 
cîntece, piese instru
mentale, de Mansi 
Barberis, prin căldura 
inspirației, pitorescul 
imaginilor, meșteșugul 
realizării. Apropiată, 
de asemenea, muzicii 
de scenă prin baletul 
Haiducii, Hilda Je- 
rea a îmbogățit crea
ția noastră cu co
ruri, muzică de ca
meră vocală șl instru
mentală adine ancora
te în problematica 
vieții contemporane și 
punind în valoare bo

gata experiență a au
toarei, care și-a legat 
numele și de activita
tea interpretativă' ca 
fondatoare și îndru
mătoare a formației 
„Musica Nova". O 
contribuție pozitivă au 
adus în genuri specifi
ce compozitoarele Flo
rica Racovitză-Flon- 
dor, Florica Dimitriu, 
Rodica Șutzu.

Printre creatorii care 
astăzi ating maturita
tea se află Miriam 
Marbe, Carmen Petra- 
Basacopol și Felicia 
Donceanu. Ritual pen
tru setea pământului.

însemnări de
dr. Vasile
TOMESCU

destinat vocilor și per
cuției, cantata Noapte 
țărănească, piese sim
fonice, muzică corală 
și de cameră au pus 
în evidență calitățile 
compozitoarei Miriam 
Marbă, cum sînt dra
matismul intens, ex
presivitatea discursului 
sonor, densitatea emo
ției. Carmen Petra- 
Basacopol, în poemul 
coral-orchestral Cren
gile, concerte pentru 
pian, vioară sau harpă 
și orchestră, dezvăluie 
un temperament liric, 
optimism, o caldă re
zonanță afectivă. în 
muzica de teatru, de 
film, camerală și 
vocal-corală, Felicia 
Donceanu pune în lu
mină fantezie epică, 
într-un grav și expre
siv unison cu poezia 
lui Bacovia și Arghezi, 
cu eposul eroic-revo- 
luționar. Reunind e- 
fortul în direcția u- 
nei artă de largă des
chidere spre masa au
ditoriului cu acela al 
înnoirii mijloacelor de 
expresie, cele mai ti
nere compozitoare a- 
duc în repertoriul de 
concert și spectacol o 
contribuție marcantă,

participînd la concre
tizarea peisajului atit 
de complex și variat 
al muzicii zilelor noas
tre, în permanent di
namism. Este totodată 
de subliniat aportul de 
maturitate pe tărîmul 
muzicii ușoare cu care 
se înscrie atit în pla
nul creației, cît și în 
cel al interpretării, 
compozitoarea Camelia 
Dăscălescu. Și, toate 
aceste ginduri le-am 
așternut pe hîrtie, 
imediat după încheie
rea cenaclului închi
nat compozitoarelor 
noastre, manifestare de 
ținută a Uniunii com
pozitorilor.

Activitatea teoretică 
muzicală solicită cu 
succes în ce privește 
folclorul pe Emilia 
Comișel, Paula Carp, 
Eugenia Cernea, au
toare care s-au impus 
și peste hotare cu
stodii și comunicări, 
în ceea ce privește 
cercetările de istorie 
a muzicii și domeniul 
educației muzicale pe 
Ada Brumaru, Elena 
Zottoviceanu, Cleman- 
sa Firea, Rodica Oană- 
Pop, Elisabeta Doli- 
nescu, pînă la tinerele 
talente care se for
mează în cenaclul 
„George Breazul" creat 
în acest scop la Uniu
nea compozitorilor.

Participante neobo
site la viața social-cul- 
turală, la împlinirea 
nobilului deziderat al 
răspîndirii frumosului 
în cele mai largi stra
turi ale societății 
noastre, la opera de 
educație muzicală și 
de promovare a valen
țelor din rîndul mase
lor desfășurată în ca
drul Festivalului națio
nal „Cîntarea Româ
niei", femeile pășesc 
și în domeniul creației 
muzicale pe drumul 
marilor împliniri ge
nerate de evul socia
list, aducînd acestui 
ev și luminoaselor 
sale perspective un 
imn fierbinte, un Imn 
nou.

Conlucrare fructuoasă pentru 
permanentizarea prestigiului ciștigat

Există o latură socială frapantă 
și sesizabilă din primul moment în 
acest proces de creație. Ar fi util 
poate să amintim că urbanismul 
și arhitectura modernă, complexi
tatea vieții sociale au oferit spații 
vaste care au impus intervenția ar
tistului plastic. Am putea grupa 
astfel în funcție de direcțiile de 
orientare și dezvoltare ceramica și 
mai puțin sticlăria românească în 
mai multe categorii : sculptura 
monumentală destinată spatiilor 
publice și interioarelor de clădiri 
publice, lucrări în care funcția so- 
cialf-culturală este extrem de am
plă (de exemplu, cunoscutele ediții 
anuale succesive ale taberelor de 
creație organizate la Medgidia), 
obiectele decorative din spațiul fa

milial (de la vase și scrumiere la 
piese mari legate de mobilier), piese 
multiplicabile care contribuie la 
împlinirea arhitecturii moderne 
(plăci. panouri decorative. pe
reți cu caracter decorativ), forme 
destinate multiplicării industriale. 
Dacă ar fi să ne referim doar 
la domeniul industrial, cifrele 
sînt intr-adevăr . elocvente.: de 
la 15 modele create, testate în 
magazinele „Stirex" și avizate pen
tru serie industrială in 1973, s-a 
ajuns în 1976 la un total de 298 mo
dele, dintre care 225 au intrat in 
producția industrială. •

în aceste condiții crește răspun
derea creatorilor față de calitatea 
prototipurilor propuse.

Așa după cum a reieșit din dis

Participanțil la discuția noastră au subliniat In continuare faptul 
că ne aflăm în pragul unui nou salt, stimulat de amploarea cerințelor, 
salt realizabil pe baza valorificării multiplelor acumulări și gcstații 
de pînă acum. Iată de ce apare firească dorința unui sprijin mai 
accentuat din partea unor consilii populare la organizarea participării 
directe a creatorilor la ceea cc se realizează în industria de profil. 
Pornind de aici, s-a sugerat organizarea unor simpozioane-coneurs 
pe o anumită tematică dată, ca și stabilirea unui cadru legal al des
fășurării acestei activități, sugestii făcute din dorința de limpezire 
a căilor de evoluție viitoare. Conștienți de faptul că prin lucrările 
realizate se adresează unor largi mase de oameni dornici să-și vadă 
locuințele cît mai frumos amenajate, interlocutorii noștri și-au ex
primat convingerea că dialogul deschis cu publicul, depășind sonda
jele efectuate în magazine sau în sălile de expoziție, poate și trebuie 
să fie mai amplu și mai rodnic. O mai strînsă colaborare a U.A.P. 
cu M.I.U., organizarea unor comisii mixte de avizare și jurizare a 
unor expoziții și concursuri comune, a unor tîrguri, expertizarea teh
nologică a produselor artistice pe de o parte, iar pe de alta organi
zarea unor expoziții prin care întreprinderea să prezinte pe unul 
sau mai mulți artiști care au lucrat în cadrul ei — iată cîteva dintre 
propunerile ce merită toată atenția.

Marina PREVTU

IOANA ȘETRAN — „Vara", porțelan Aspect din expoziția trienală a artelor decorative

Conducerea Teatrului de 
stat din Tîrgu Mureș a 
creat recent prilejul oame
nilor de teatru de a viziona 
in trei zile șapte spectaco
le, prezentate de colective
le secției române și ma
ghiare.

în prima zi a vizionărilor 
au 'fost supuse atenției 
două spectacole ale secției 
maghiare. Actorul Ferenczy 
Csongor — avîndu-1 drept 
consilier artistic pe regizo
rul Hunyadi Andrăs — a 
propus o lectură scenică a 
„Jurnalului unui nebun" de 
N.V. Gogol. în seara ace
leiași zile, tot secția maghia
ră a prezentat drama „Efec
tul razelor gamma asupra 
anemonelor" de Paul Zin- 
del, pusă în scenă Szabo 
Jbzsef. cu probitatea sa 
profesională îndeobște cu
noscuta. Spectatorul se 
bucură de o distribuție 
bună, din care fac parte 
B. KOszegi Murgit, artistă 
emerită, Mande Gaby, Bor- 
bâth Ottilia, Kovăcs Eva, 
Meiszter Eva și talentatul 
Zalănyi Gyula.

„Doctor fără voie" de 
Moliere este regizată de 
Hunyadi Andrăs, care — 
inspirat de spațiul de joc 
oferit de sala mică a tea
trului — a imaginat o re/ 
prezentație în stil de come
die bufă. Ideea de la care 
pornește înscenarea este 
aceea a divulgării tuturor 
misterelor teatrului, prin 
aducerea eroilor desenați 
în tușe groase în apropierea 
imediată a publicului, in
vitat insistent (mult prea 
insistent chiar...) la compli
citate cu sarabanda clov- 
nescă ce se desfășoară în 
arena împrejmuită de scau
nele spectatorilor. Specta
colul demarează dinamic și 
antrenat. Prima impresie 
— promițînd o reprezenta
ție proaspătă — se spulbe
ră apoi deoarece in conti
nuare fantezia regizorală 
dă semne vizibile de obo
seală. abandonindu-se coor
donatele stilistice mai im
portante in favoarea unor 
truvaiuri gratuite și chiar 
vetuste. Sub pretextul spon
taneității. în punerea în 
scenă se strecoară facilități 
inabile, care influențează in 
primul rind evoluția inter- 
preților.

VUșile Vasiliu (actor de 
altfel dotat) iscă doar te 
început cîte ceva din hazul 
personajului Sganarelle, ca 
apoi să se lase angrenat 
intr-un joc lipsit de finali
tate. Același lucru se poate 
spune și despre ceilalți in- 
terpreți : Teodor Danetti, 
Adrian Mazarache, Ștefan 
Moisescu și Alexandru Mo-

rariu cu excepția Marinelei 
Popescu (Martine), cea mai 
fidelă față de linia specta- 
cologică prefigurată în de
butul reprezentației.

Farsa „A murit Tarelktn!" 
de Suhovo — Kobilin a 
văzut luminile rampei in 
regia lui Harag Gybrgy. 
Harag citește textul clasi
cului rus prin lentila speci
fică artei sale rostit clar și 
lesne identificabilă in in
strumentația regizorală (co- 
regrafierea stranie a miș
cării personajelor : atmo
sfera mocnită ; metaforiza
rea situațiilor : crepuscula
rul propice propagării bă
nuielilor etc.). Există in 
spectacolul valoros al lui 
Harag secvențe de o valoa
re antologică. Metafora cea 
mai percutantă a spectaco
lului este finalul, in care 
decorul (autor : Dan Ji- 
tianu) — un soi de cort 
sinistru ce claustrează per
sonajele într-o lume ob
scură, rareori străbătută de 
cite o rază de lumină a 
speranței — se prăbușește 
peste fauna antropomorfă a 
piesei.

Aurel Ștefănescu este ex
celent in rolul lui Tarelkin. 
Am urmărit evoluția sa bo
gat pigmentată cu convin
gerea că teatrul tirgmure- 
șean a cîștigat prin el un 
element deosebit de valo
ros. Memorabil este și Ion 
Fiscuteanu, care zugrăvește

Secvență din spectacolul „P.iatrâ la rinichi

este dezeroizareă dramei, 
readucerea factologiei și a 
relațiilor dintre personaje 
din sfera sublimului pe un 
teren istoric real. Astfel. 
Kineses scutură, reevaluea
ză raportul dintre Carlos și

SPECTACOLE TEATRALE LA TG. MUREȘ

figura lui Raspliuev in cu
lorile stupidității agresive, 
contrapunctată de slugărni
cia paroxistă. Creația lui 
Mihai Gingulescu (Varra- 
vin) și în special acea a lui 
Cornel Popescu (Elpidifo- 
rovici Oh) se înscrie cu 
pondere în distribuția ma
sivă, din care se mai re
țin și Adrian Mazarache, 
Radu Neag, Iolanda Dain, 
Constantin Săsăreanu și 
Constantin Doljan.

în repertoriul secției ro
mâne s-a.înscris de curînd 
și. „comedia de teatru fil
mic" a l.ui Paul Everac, 
„Piatră la rinichi". Constan
tin Anatol a realizat în 
scenografia ingenioasă a lui 
Vladimir și Diana Popov un 
spectacol curat, liicrat cu 
profesionalitate, ferit de 
aspecte discutabile.

Tînărul regizor Kineses 
Elemer propune un foarte 
original „Don Carlos" la 
secția maghiară. Ideea de 
bază a lecturii regizorale

Posa, transformă toate per
sonajele, din statui decla
matoare in oameni înscriși-, 
intr-un fel sau altul, pe tra
iectorii existențiale tragice, 
ancorate in solul interde
pendenței dialectice dintre 
individ și istorie. Excelen
tul decor al lui Tamăs Anna 
(un platou de marmură 
nșagră și douăsprezece ar
muri, dispuse divers în 
funcție de locul acțiunii) 
contribuie esentialmente la' 
concretizarea viziunii regi
zorale, care acordă metafo
rei scenice o atenție de ex
cepție. Menționăm doar fi
nalul tulburător, în caro 
cavalerii de fier prind via
ță și închid în jurul lui 
Carlos cercul fatal al for
țelor malefice. Lohinszki 
Lorand (Filip), Illyes Kinga 
(regina), Farkas Ibolya 
(Eboli), Hunyadi Lâszld 
(Carlos), Zalănyi Gyula 
(Posa) și Csorba Andrăs 
(Inchizitorul suprem) fac

parte, alături de alții, din 
distribuția acestui specta
col.

Din inițiativa filialei 
A.T.M.-ului. și sub condu
cerea regizorului Dan A- 
lecsandrescu, sala mică a 
găzduit în acest răstimp și 
cea de-a șaptea ediție a 
Tribunei literar-artistice. 
Manifestarea a fost dedica
tă unor personalități ilustre 
ale istoriei și literaturii. Ac
tori ai celor două secții: Me
lania Vrsu, Illyes Kinga, 
Vlad Râde seu, Ferenczy 
Csongor, Mozes Erzsebet, 
Constantin Anatol, Adriana 
Gădălean, Radu Neag și al
ții au recitat versuri de 
poeți clasici și contempo
rani, români și maghiari. 
La Tribuna literar-artistică 
și-au mai dat concursul 
folkiștii Bibo Lajos și Ko
văcs Andrăs, chitaristul A- 
drian Greculescu și mem
brii cenaclului „Excelsior" 
al tineretului.

în urma vizitei întreprin
se la Tîrgu Mureș se des
prinde concluzia că teatrul 
se află în fata unor certe 
împliniri și perspective. 
Cele două secții conlucrează 
fructuos pentru permanen
tizarea prestigiului ciștigat, 
pentru a onora cum se cu
vine rangul republican * la 
care Teatrul . de stat din 
Tîrgu Mures a fost ridicat 
de curînd.

Al. COVACI

© CONSTANȚA. în organi
zarea Muzeului de istorie na
țională și arheologie din Con
stanta a avut loc un simpozion 
de comunicări științifice dedi
cat lui „Ovidius poet, inspira
tor de poezie și artă". Prof, 
uriiv. Nicolae Lascu din Cluj- 
Napoca a prezentat expunerea 
„Exilul lui Ovidiu la Tomis — 
un episod al epopeii noastre 
naționale". în încheierea mani
festării. numeroși poeți au citit 
din creațiile lor dedicate ma
relui poet tomitan. cuprinse

in volumul omagial recent apă
rut în editura „Dacia". (George 
Mihăescu). ® BISTRIT A-NA- 
SAUD. „Luna culturii sîngeor- 
zene", organizată în perioada 
1—31 martie a.c., programează 
variaje acțiuni politico-educati
ve : expuneri, simpozioane, ex
poziții de cusături populare, ar
tizanat. lucrări de pictură ale 
cadrelor didactice, elevilor si 
șoimilor patriei, recitaluri de 
poezie patriotică și revoluționa
ră, gale ale laureaților con
cursului de muzică populară

„Așa-s cîntecele noastre". în 
cadrul fazei de masă a celei 
de-a Il-a ediții a Festivalului 
național „Cîntarea României", 
sub genericul „Partidului și tă
rii, prinos de dragoste și cînt". 
s-au confruntat formațiile așe
zămintelor culturale din comu
nele Nușeni. Uriu. Teaca, Prun- 
du Bîrgăului și Budești. (Gh. 
Crișan). © ARAD. Consiliul 
județean de educație politică si 
cultură socialistă Arad a orga
nizat un schimb de experiență 
cu președinții comisiilor de răs-

' CAR HfjgU LT U R A L i
pîndire a cunoștințelor științifi
ce din localitățile județului, pri
vind asigurarea unui conținut mai 
bogat activității de educare ma- 
terialist-științifică și tehnică, de 
lărgire a orizontului politic, de 
cunoaștere a oamenilor mun
cii. „Aradul și actul Unirii". 
„Lupta maselor populare pen
tru libertate și independentă 
națională, pentru triumful so

cialismului în România", „2 000 
de ani de viață politică pe te
ritoriul arădean" sînt cîteva din 
acțiunile politico-educative orga
nizate în ultimele zile la Pincota, 
Vinga, Ghioroc, Lipova si în alte 
localități sub amplul generic „A- 
radul — prezentă permanentă în 
istoria poporului român". La 
Arad s-a desfășurat cea de-a 
5-a ediție a „Festivalului în-

tîmpinării primăverii", organi
zat de Consiliul județean al oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară, manifestare cultural- 
artistică de tradiție la reușita 
căreia au participat formații 
artistice si artiști amatori din 
Arad, Chișineu Criș și Pecica. 
(Constantin Simion). ® CLUJ. 
Pentru faza de masă a Festi
valului național „Cîntarea 
României" studenții de la Insti
tutul politehnic din Cluj-Napo- 
ca s-au înscris cu peste 100 for

mații de diferite genuri artisti
ce. Circa 30 din acestea s-au și 
prezentat pe scenă în cadrul 
manifestării „Primăvara stu
dențească". Formația de teatru 
în limba maghiară de la Fa
cultatea de filologie a Univer
sității „Babeș-Bolyai" a prezen
tat pe scena Teatrului maghiar 
de stat din Cluj-Napoca „Fra
ții" de Deăk Tamăs, în regia 
actriței Berecki lulia. (Al. Mu- 
reșan). • CARAȘ-SEVERIN. 
„Sîntem nepoți de daci și de

romani", este denumirea clubu
lui elevilor și pionierilor de la 
Școala generală nr. 8 din Re
șița, care își propune o largă 
dezbatere pe teme de istorie a 
poporului român, întîlniri cu 
activiști de partid, cu cadre di
dactice din domeniul istoriei, 
vizite la șantiere arheologice, 
vizionări de filme istorice. Pri
ma temă dezbătută : „Continui
tatea populației daco-romane pe 
teritoriul patriei, primele for
mațiuni". (Nicolae Cătană).
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Tomna Elena Ceausescu a primit 
pe rectrt Universității ttira 

din Darmstadt

Cronica zilei SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

Tovarășa acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu. director general al Insti
tutului Central de Chimie, a primit, 
miercuri dimineață, pe prof. dr. Hel
mut Bohme, rectorul Universității 
tehnice din Darmstadt — Republica 
Federală Germania.

Cu acest prilej, profesorul vest- 
german a înmînat tovarășei Elena 
Ceaușescu volumul „Cercetări în do
meniul sintezei și caracterizării com
pușilor macromoleculari". realizat de 
Institutul Central de Chimie sub în
drumarea tovarășei Elena Ceaușescu 
și apărut. în limba germană. în 
colaborare cu Universitatea tehnică 
din Darmstadt. în același timp, el a 
mulțumit pentru onoarea de a fi pri-

mit și a reliefat rolul important 
al colaborării dintre instituția de în- 
vățămint superior, al cărei rector 
este, și Institutul Central de Chimie 
din București. *

Tovarășa Elena Ceaușescu a expri
mat mulțumiri pentru rezultatele 
conlucrării dintre institut si Univer
sitatea tehnică din Darmstadt, expri- 
mîndu-și convingerea că și pe mai 
departe vor continua să se extindă 
și să se diversifice schimburile din
tre ele, precum și dintre alte insti
tute de cercetări și învățămînt din 
cele două țări. în interesul reciproc, 
al progresului științei în general.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate.

Primire la Consiliul de Miniștri
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, a primit pe Marwan Qa
sem, ministrul aprovizionării din Re
gatul Hașemit al Iordaniei, care face 
o vizită în țara noastră.

în timpul-întrevederii au fost abor-

date probleme privind dezvoltarea 
colaborării și cooperării economice 
româno-iordaniene, extinderea și di
versificarea schimburilor comerciale 
dintre cele două țări.

A fost de față Maher Nashashibi, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Regatului Hașemit al Iordaniei la 
București.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 și 26 martie. în țară : Vreme in ge
neral rece, cu cerul variabil, mal mult 
noros. Vor cădea precipitații sub formă 
de ploaie, lapovlță șl ninsoare ‘în cea 
mal mare parte a țării. Vîntul va sufla 
slab, pînă la moderat, cu Intensificări

locale, cu viteze tntre 40—50 km pe oră 
predominînd din nord-vest. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 6 și plus ț grade, Izolat mai 
coborîte în estul Transilvaniei în prima 
noapte, iar maximele între plus 2 șl 
plus 10 grade, local mai ridicate la 
sfirșitul intervalului, tn București : 
Vreme în general rece, cit cerul varia
bil, mal mult noros. Temporar, preci
pitații sub formă de ploaie, lapovlță șl 
ninsoare. Vînt slab, pînă la moderat, cu 
intensificări de scurtă durată. Tempe
ratura ușor variabilă.

Ilie Rădulescu, ministru secretar 
de stat în Ministerul Afacerilor Ex
terne, a primit, miercuri, pe Moham
mad Aii Moshiri, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Ira
nului, și pe Pierre Henri Thevenaz, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Elveției 
Socialistă România, în 
apropiata prezentare a 
acreditare.

în Republica 
legătură cu 

scrisorilor de

★
Orchestra de cameră 

tuaniene. care a întreprins un turneu 
prin mai multe orașe ale tării noas
tre. a prezentat miercuri seara. în 
Studioul Radioteleviziunii Române, 
un concert de gală organizat sub 
egida Consiliului Culturii si Educa
ției Socialiste. Avînd la pupitru pe 
dirijorul Saulius Sondețkis. artist al 
poporului al R.S.S. Lituaniene, apre
ciata formație camerală a interpre
tat lucrări de Vivaldi. Rossini. Ceai- 
kovski și Șostakovici.

Au asistat reprezentanți ai Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Consiliului General A.R.L.U.S.. Uniu
nii compozitorilor, muzicieni și alți 
oameni de artă și cultură, un nume
ros public.

Au participat reprezentanți ai Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

a R.S.S. Li-

★
Teatrul german de stat din Timi

șoara a prezentat în premieră piesa 
„Emilia Galotti“ de G. E. LesSing. 
în cei 25 de ani de activitate artis
tică, Teatrul german din Timișoara a 
înscris în repertoriul său peste 180 
piese din dramaturgia autohtonă și 
universală, vizionate de aproape 2 
milioane spectatori. Valoroase creații 
artistice, semnate de scriitori clasici ■ 
și contemporani din țara noastră, au 
fost prezentate pe scenele unor clu
buri muncitorești, case de cultură și 
cămine culturale din județele Timiș, 
Arad. Caraș-Severin, precum și din 
alte. orașe și comune din Banat și 
Transilvania. Colectivul teatrului 
desfășoară și o rodnică activitate de 
colaborare cu formații artistice ama
toare, participante la cea de-a doua 
ediție a Festivalului național „Cîn- 
tarea României". (Agerpres)

® SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT © SPORT • SPORT

Fotbaliștii internaționali 
au început examenele

• La Istanbul: România—Turcia 1—1 ® La București 
Lotul olimpic - Petrolul 2-0

în cîteva rînduri
• în 

început 
natului 
juniori. 
Franța 
Portugalia — Maroc 4—0; U.R.S.S. — 
România 9—4 (0—4).

mai multe orașe italiene au 
miercuri meciurile campio- 
european de rugbi pentru 
Iată rezultatele înregistrate: 
— R. F. Germania 72—10;

A REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN

Excelenței Sale
Domnului FAZAL ELAHI CHAUDHRY

Președintele Republicii Islamice Pakistan
ISLAMABAD

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Pakistan, sînt bucuros 
să vă adresez, in numele poporului român șl al meu personal, calde felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar pentru poporul 
pakistanez prieten, noi succese pe calea progresului și bunăstării.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare din
tre Republica Socialistă România și Republica Islamică Pakistan se vor dez
volta continuu, în interesul popoarelor și țărilor noastre, al cauzei păcii șl 
colaborării internaționale, al instaurării unei noi ordini economice în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

UYrpIptifpi Sialp

Domnului general MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Administrator-șef al Legii marțiale 

și șef al Guvernului Republicii Islamice Pakistan
ISLAMABAD

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Islamice Pakistan, am plăcerea să 
vă transmit calde felicitări din partea guvernului român si a mea personal și 
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare dintre țările 
noastre se vor întări continuu, în interesul ambelor țări și popoare.

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

o dezvoltare 
ajungînd la 

milioane de 
dispune de 

în-

punct, reprezentativa 
consolidează însă poziția 
seria a Il-a din Cupa 

din două

balcanică — 
zări : pentru, 
torențial, 
cu 24 de 

bălti

Te- 
ore

Si 
bă-

Ieri după-amiază, în clipa cînd 
Televiziunea a comutat transmisia pe 
Istanbul, o pinză de apă deasă a 
„inundat" ecranul. Pe fotbaliștii din 
reprezentativele României și Turciei 
— aliniati la centrul terenului pen
tru salutul și protocolul dinaintea 
partidei lor din Cupa 
abia de-i mai puteam 
că la Istanbul ploua 
renul de joc, „beton"
înainte, devenise numai 
mlaștini, crainicii ne spuneau că .. 
tea și un vînt rece dinspre Bosfor. 
Poate că ar fi fost cazul să se ami
ne meciul, 
reușea să sară din nisipul îmbibat cu 
apă. iar echipele, gîndindu-se la ca
lendarul lor încărcat, solicitaseră 
se joace — meciul a început...

Ai noștri aveau pe teren (era 
scriu : pe apă) formația anunțată 
ajun : Răducanu — Cheran, Stefănes- 
cu, Sătmăreanu, Vigu — Romilă, Do- 
brin, Boloni — Bălăci, D. Georgescu, 
Zamfir. Prima ocazie o avem noi, în 
minutul 10, cînd, la o pasă inteligent 
„întoarsă" de Dobrin, Bălăci rămîne 
singur cu portarul, trimite de la dis
tantă peste acesta, dar. Zamfir su- 
tează pe lingă poartă ! Primul gol îl 
înscriu însă gazdele. în minutul 15, 
după ce o minge sărise dintre fun
dașii noștri centrali... drept în bocan
cul lui Sedat care reia dintr-o 
„bucată" direct în plasă. Ai noș
tri își string rîndurile, luptă cu am
biție, reușind să domine, dar nu-și 
pot impune superioritatea tehnică 
fiindcă se complică în driblinguri și 
combinații, în loc să joace pe sus. 
din voie, și fiindcă risipesc două lo
vituri libere din preajma careului. 
La pauză, deci : 0—1.

După pauză, echipele reapar în 
alte tricouri, dar în aceeași compo
nentă și pe aceeași ploaie 
țială. Totuși, curînd, Hainal 
să ia locul lui Zamfir pentru 
gura mai multă 
stingi a echipei : 
fotbaliștii gazdă i 
fragilul avantaj 
lor fizice erau 
noștri încep. în 
simplu, mai spre poartă - 
Consecință logică — egalează : Ro
milă trimite o pasă în adîncime prin
tre adversari-, iar Dudu | 
prelungește cu capul în 
portarul turc ieșit în 
Este minutul 80, și în 
minute ambele echipe 
ocazia de a înscrie golul victoriei : 
în minutul 82 portarul turc apă
ră, in minutul 88 Stefănescu salvea
ză de pe linia porții.

Și astfel, această partidă de fotbal 
pe apă s-a încheiat la egalitate : 
1—1. La drept vorbind, după ce si 
unii și alții dintre fotbaliștii aflați 
în joc înduraseră cu stoicism vitre
gia vremii’ angajîndu-se energic în 
lupta pentru fiecare minge, era 
si păcat ca o echipă să plece la ca-

manșe cu 
puncte din

putut vedea

să

să 
în

toren- 
avea 

a asi- 
părtiivivacitate 

noastre. încet, încet, 
se retrag să-și apere 
— semn că forțele 
pe sfîrșite — iar ai 
sfirșit, să joace mai 

pe sus !

Georgescu o 
plasă, peste 
întîmpinare. 
ultimele 10 

! vor rata

® RECORD TURIS
TIC ÎN MAREA BRITA- 
N1E. Cu încasări totalizînd cir
ca trei miliarde de lire sterline, 
industria turistică britanică s-a 
situat anul trecut pe locul al 
doilea în Europa occidentală, 
după cea spaniolă — a infor
mat Oficiul britanic de turism, 
în 1977, veniturile pe care le-a 
adus industria turistică a Ma
rii Britanii au fost cu 31 la sută 
mai mari decît cele obținute in 
1976. în cursul anului trecut, 
Marea Britanie a fost vizitată 
de aproximativ 12 milioane de 
turiști din diferite țări, iar 
pentru anul curent se scontea
ză pe un total de circa 13 mi
lioane de vizitatori din străină
tate și încasări ins urnind 3,7 
miliarde de lire sterline.

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Sînt recunoscător Excelenței Voastre și guvernului României pentru 
căldurosul mesaj de felicitări adresat cu ocazia Zilei republicii. împărtășesc 
încrederea Excelenței Voastre că relațiile prietenești și fructuoase existente 
între cele două țări și popoare ale noastre vor continua să se dezvolte în 
toate domeniile de activitate, in interesul ambelor noastre popoare.

Vă rog să acceptați, Excelență, urările mele cele mai bune de fericire 
și sănătate pentru dumneavoastră personal și de progres și prosperitate 
pentru poporul României.

MORARJI DESAI
Prim-ministru al Republicii India

Din activitatea partliA»

progresiste, democratice 

din noile state independente

FRONTUL DE ELIBERARE NAȚIONALĂ DIN ALGERIA:

Strategia înnoirilor sociale 
și economice

bine învinsă ! Așa a fost parcă mai 
echitabil !

Cu acest 
noastră își 
de lider în
balcanică : are 3 puncte 
partide, urmînd să mai joace in luna 
mai (în ziua de 3, la București, apoi 
în deplasare) cele două 
Bulgaria (în prezent. 2 
două meciuri).

Totuși, păcat că n-am
ceea ce se cheamă un joc de fotbal. 
Jocul de la Istanbul — devenit, din 
pricina terenului și a condițiilor at- 

. ..mosferice. un. joc.al șanselor-si al iiv 
timplării — n-a putut fi concludent în 
ceea ce privește potențialul actualei 
formații naționale, care încearcă să 
îmbine într-o simbioză lucidă tehni
citatea și experiența cu tinerețea și 
dorința de afirmare. Rămîne. prin 
urmare, pentru altă dată să ni se ofe
re confirmările practice ale încrede
rii cu care privim acest lot. Acum 
să reținem, ca îmbucurătoare cîști- 
guri. pregătirea fizică în evident 
progres (spre deosebire de meciurile 
anterioare, 
stăpină pe 
dăruirea si 
spiritul de

echipa a terminat jocul 
picioare și pe situație), 
ambiția fiecărui jucător, 
echipă și de conlucrare.

*
București a plouat mult ieri, 
ploaia numai două ore, di-

Si la
A stat 
mineata — exact atita timp cit a 
trebuit să se dispute întîlnirea de 
verificare a lotului olimpic în com
pania Petrolului Ploiești. Dar gazo
nul stadionului Republicii fiind ex
celent. și avînd un foarte bun dre
naj. s-a putut juca în condiții aproa
pe normale. Antrenorii C. Drăgușin 
și I. Nunweiller și-au trădat inten
țiile de titularizare a viitorilor olim
pici după modul în care au alcătuit 
formația de început : Lung — M. 
Zamfir. Tilihoi, Agili, Lucuță — 
Stoica. Beldeanu. Mulțescu — Grigo- 
re. Fanicl, Vrînceanu. La pau^ă era 
1—0 pentru lot. printr-un gol bine 
..lucrat" de Mulțescu. în final, 2—0, 
urmare a unei frumoase finalizări 
datorate lui Beldeanu. în repri
za secundă au evoluat „rezervele" : 
Bucu. A. Nigolae, Zahiu, Bărbulescu, 
Ticleanu. Marcel Răducanu și Radu 
II. Jocul olimpicilor a fost util, plă
cut si aplaudat. Ceea ce înseamnă că 
ei sînt în măsură să onoreze cum se 
cuvine și un program internațional I

G. MITRO1

• „Sala sporturilor" din CIuj-Na- 
poca va găzdui la sfirșitul acestei 
săptămîni intilnirea internațională 
amicală de gimnastică dintre selec
ționatele feminine și masculine ale 
României și Franței. Simbătă duipă- 
amiază se vor desfășura exercițiile 
impuse, iar duminică dimineață sint 
programate exercițiile libere. •

Din echipa feminină a țării noas
tre fac parte gimnastele. Anca Gri- 
goraș,. Marilena Neăcșu, Gabi Gheor
ghiu, Gabriela Trușcă, Rodica Sabău, 
Nicoleta Prisăcaru și Jeniko Feher. 
Lotul masculin este campus din So
rin Cepoi, Ion Checicheș, Aure
lian Georgescu, Radu Branea, Ga- 
ț>rie-l Popescu și Liviu MaziȚu. . .
• Peste 50 000 de spectatori au 

urmărit la Buenos Aires prima man
șă a finalei „Cupei intercontinen
tale" la fotbal, disputată între echi
pa argentiniană Boca Juniors, cîști- 
gătoarea „Cupei campionilor Ameri
ca de Sud", și formația vest-germa- 
nă Borussia Moenchengladbach, fi
nalistă a „Cupei campionilor euro
peni".

Partida s-a încheiat la egalitate : 
2—2 (1—2), golurile fiind înscrise de 
Mastrangelo (min. 14) și Ribolzi 
(mim. 51), respectiv Hannes (min. 
23) și Bonhof (min. 27).

După cum s-a mai anunțat, Bo
russia Moenchengladbach 
locul echipei F.C. Liverpool, 
gătoarea „C.E.E.", care, din 
de calendar, nu participă la 
tiție.

Orașul Lahore, care 
în ultimele decenii a 
cunoscut 
rapidă, 
peste 2,5 
locuitori,
noi și numeroase 
treprinderi industriale, 
de scoli și cartiere de 
locuințe moderne. Tot 
aici se află unul din
tre cele mai impresio
nante monumente ale 
Pakistanului contem
poran. De forma unei 
flori larg deschise, do
minată de 
coloană de 
simbolizînd 
nea tării 
progresului, acesta este 
consacrat memorabilu
lui eveniment al pro
clamării Republicii Is
lamice Pakistan, 
trecut la 
1956 (nouă ani după 
dobîndirea 
denței). Instituirea re
publicii. aniversată as
tăzi, a marcat un nou 
și important pas în 
lupta poporului pa
kistanez pentru cuce
rirea dreptului său la 
dezvoltare liberă, des- 
chizînd calea unor im
portante 
plan

o imensă 
marmură, 
ascensiu

ne treptele

pe-
23 martie

indepen-

prefaceri pe 
economic si so-

aspirația de a 
capăt înapoierii

PRONOEXPRES

Extragerea I: 44 12
Extragerea a Il-a: 17
FOND

39

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

DIN 22 MARTIE 1978
9 24 19
30 41 38 5 11

TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
1 015 768 lei, din care 203 137 lei re
port la categoria 1.

• „MAREEA NEA
GRĂ" provocată de scufun
darea supertancului „Amoco 
Cadiz" s-a extins pe o supra
față de 2 000 kmp, aducînd în
semnate pagube faunei și florei 
de pe coastele Bretaniei. Cele 
aproape 150 000 tone petrol re
vărsate din rezervoarele navei 
se apropie tot mai amenințător 
de țărm. Purtați de valuri și 
vînt, stropii de petrol au aco
perit străzile și clădirile din 
porturile și așezările pescărești 
din vecinătate. Cele mai afec
tate sînt micile porturi Portsall 
și Roscoff. Față de consecințele 
grave ale acestei catastrofe, 
s-au intensificat cri.ticile la a- 
dresa sistemului „pavilioane
lor de complezență" (petrolie
rul „Amoco Cadiz" naviga sub

joacă in 
', cîști- 

motive 
compe-

întrece-® La Cannes au început 
rile tradiționalului turneu de fotbal 
rezervat echipelor de juniori. în pri
mele două jocuri disputate, repre
zentativa Mexicului a întrecut cu 
scorul de 2—0 formația Bulgariei, 
iar selecționatele Franței și Finlan
dei au terminat la egalitate : 1—1.

(Urmare din pag. I)
reușit. Un pas înainte. To
tul este să discutăm împre
ună, să ne cunoaștem, posi
bilitățile. Poate să pară 
ciudat, dar, deși trăim 
în comuna asta de o 
viață, descoperim în fie
care zi lucruri noi unul 
despre altul. în fiecare di
mineață, aici la mine, ne 
întîlnim : inginerul-șef, con- 
tabilul-șef, un brigadier, 
un șef de fermă și stabilim 
programul zilei. Săptămînal 
ne intîlnim cu alți factori 
de răspundere. Trebuie să 
știm în orice clipă ce avem 
de făcut.

Intră pe ușă Gheorghe 
Bugaciu. Slab, mai 
grabă tăcut, scund, 
brigadier la sectorul 
.tehnic. Din 1959, de cînd a 
intrat în cooperativă. Un 
veteran. Aici, iarăși, istoria 
cu satul, orașul, șantierul, 
agricultura, uzina. Cei care 
rămîn să lucreze pămîntul 
și 
intr-adevăr hotărîti să ră-

de- 
Este 
zoo-

să crească animale sînt

un asemenea pavilion), care 
permite armatorilor să realize
ze profituri substanțiale prin 
ignorarea măsurilor elementare 
atît în ce privește siguranța 
navigației maritime, cît și com
baterea poluării apelor mărilor 
și oceanelor.

• ALTERNANTE ME
TEOROLOGICE. Seceta 
care provoacă daune uriașe e- 
conomiei apare întotdeauna pe 
neașteptate. Pentru a putea 
prevedea din timp această cala
mitate, un grup de oameni de 
știință sovietici au analizat pe
rioadele cu lipsă de precipitații, 
pe parcursul unui mileniu. în 
principalele regiuni cerealiere 
ale țării (partea europeană a 
U.R.S.S., Ucraina, Siberia de

pune 
moștenite de la colo
nialism și de a se an
gaja pe calea dezvol
tării, Pakistanul a tre
cut. chiar din primii 
ani ai 
sale, la 
tot mai 
surselor 
folosul propriu. Aceas
ta a 
lîngă 
tionale. cum ar fi in
dustria textilă, să a- 
pară industrii 
structiilor de 
metalurgică, 
a cimentului, 
și petrochimică, 
coftstruit mari sisteme

independentei 
valorificarea 

intensă a re- 
naturale în

permis ca. pe 
ramurile tradi-

ale con- 
masini. 

minieră, 
chimică

S-au

hidroenergetice si de 
irigații, cum sînt cele 
de la Mangla si Tar- 
bela.

Sporirea potențialului 
economic al tării con
stituie o preocupare 
centrală si în cadrul 
actualului plan pe ter
men lung, care preve
de alocarea în acest 
scop a unor fonduri de 
49 miliarde rupii. Prin
tre noile proiecte se 
află construirea unui 
complex siderurgic la 
Karachi, a 
maritim la 
cinci noi 
ciment, cu 
tate anuală 
tone fiecare, a unei u- 
zine de îngrășăminte 
chimice la Pipri ș.a.

Animat de sentimen
te de sinceră priete
nie fată de popoarele 
care au pășit pe ca
lea dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul 
mân urmărește cu 
interes eforturile 
puse de poporul . 
kistanez pentru conso
lidarea independentei 
naționale prin dezvol
tarea economică, pen
tru făurirea unei vieți 
noi, prospere, pentru 
pace și colaborare, 
pentru edificarea unei 
noi ordini internațio
nale. între Republica 
Socialistă România si 
Republica Islamică Pa
kistan s-au dezvoltat 
în decursul ultimilor 
ani relații de strînsă 
prietenie si colaborare, 
un rol hotărîtor reve
nind in această direc
ție întîlnirilor la nivel 
înalt româno-pakista- 
neze. Documentele și 
înțelegerile convenite 
cu aceste prilejuri 
au creat un cadru trai
nic și au 
orizonturi 
tinue a 
reciproc 
Rodnicia

unui port 
Quasim, a 
fabrici de 
o capaci- 
de 300 000

ro- 
viu 
de- 
pa-

deschis noi 
lărgirii con- 

colaborării 
avantajoase, 
acestei co

laborări a fost confir
mată, o dată în plus, 
prin construirea în co
mun a marii rafinării 
de la Karachi. Festi
vitatea de inaugurare 
a obiectivului, desfă
șurată în cursul lunii 
ianuarie, a prilejuit 
un călduros schimb de 
mesaje între conducă
torii celor două țări și 
cele mai elogioase a- 
precieri din partea 
oficialităților pakista
neze la adresa conlu
crării cu tara noas
tră. „Construirea a- 
cestei rafinării — de
clara generalul Mo
hammad Zia-ul Haq, 
șeful guvernului pa
kistanez — este un 
exemplu fericit de co
laborare cu România, 

’ un minunat simbol al 
cooperării între cele 
două țări, care deschi
de noi perspective 
dezvoltării noastre na
ționale. Obiectivul re
prezintă un adevărat 
monument dedicat ex
celentei noastre coo
perări. excelentei ac
tivități a specialiștilor 
români... în numele 
guvernului exprim re
cunoștință profundă și 
sinceră președintelui 
Nicolae Ceausescu, față 
de care nutrim cele 
mai bune .sentimente". 
Aprecieri asemănătoa
re au fost făcute și de 
președintele Pakista
nului, Fazal Elahi 
Chaudhry.

Cursul 
relațiilor 
kistaneze 
pe deplin 
celor două țări și po
poare.
același timp, o con
tribuție
cauza progresului, pă
cii si înțelegerii inter
naționale.

ascendent al 
româno-pa- 
corespunde 
intereselor

constituind. in

de seamă Ia

Nicolae N. IUPU

InstitutuluiLa Casa de cultură a 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a avut loc, miercuri, o 
manifestare culturală dedicată Zilei 
naționale a Republicii Islamice Pa
kistan.

Cu acest prilej, Sabina Ispas, cer
cetător la Idștitutul de cercetări 
etnologice și 'dialectologice, 
zentat impresii de 
ceastă țară.

mină. Trebuie avut încrede
re în ei și această încrede
re le întărește lor înșile ca
racterul. Mai înainte, pre
ședintele Butnaru îmi spuy 
sese : oamenii nu se lasă 
duși cu vorba. Trebuie să

călătorie
a pre- 
din a-

Au participat reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socialiste, 
ai I.R.R.C.S., Ministerului Afacerilor 
Externe și Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa, 
un numeros public.

Au luat parte S. A. Moid, ambasa
dorul Pakistanului 
membri

la București, și 
ai ambasadei.

Baliga, paiele, noroiul sînt 
parte din totul care reînvie, 
în remiză, mașinile așteap
tă. Sint roșii, albastre, ce
nușii. Din curtea largă a 
S.M.A.-ului vin zgomote de 
motoare ambalate. Trecem

DRUM LA ȚARĂ, 
ÎN MARTIE

înțeleagă un lucru. înainte 
de a-1 face. Dacă nu le pla
ce un om care nu-i' de 
ispravă nu-1 tolerează.

Merg să văd ferma zoo
tehnică. Da, vîntul cald se 
simte prin aerul umed, mi
rosurile puternice vin din 
adîncUrile lucrurilor care 
se trezesc din lunga amor
țire a iernii. Ceva su
sură, adie, clipocește, tot 
ce e viu devine și mai viu.

pe lîngă poștă, pe lingă 
magazinul universal, lăsăm 
în urmă spitalul.

Brigadierul Bugaciu, lîn
gă mine, tace. în urmă cu 
douăzeci de ani, cînd s-a 
înscris în cooperativă, a 
fost putină Vreme casier. 
I-au plăcut dintotdeauna 
animalele. Așa că a cerut 
să lucreze la zootehnic. Bă
iatul lui este elev la Liceul 
agricol din Roman, vrea să

se facă tehnician veterinar. 
Fata s-a dus ceva mai de
parte de îndeletnicirea pă
rinților, a făcut o școală 
profesională de chimie ali
mentară, lucrează la Ba
cău. Grajdurile lungi nu 
sînt noi, nici prea moderne, 
dar destul de curate. Aici 
sînt juninci la îngrășat. Ră
suflarea lor caldă, mirosul 
acru-dulceag de borhot, ae
rul curat care trece prin 
lungul tunel luminat dintre 
stîlpii văruiți, rumegatul și 
mișcarea lentă a blîndelor 
animale au ceva' liniștitor. 
Sînt bine îngrijite, bine 
hrănite. Plec de acolo cu o 
ciudată mulțumire. Ca și 
cum ceva care îmi aparține 
s-ar afla neatins la locul 
știut. Pe drumul larg trec 
camioane încărcate, tractoa
re cu remorci pline, se cară 
gunoiul și îngrășămintele 
chimice la cîmp, la livadă, 
în vie se întind sîrmele, se 
verifică spalierele. Se vede 
mișcarea, se simte ritmul 
intrării intr-un nou an a- 
gricol.

Algeria trăiește în această perioa
dă efervescența specifică acelor mari 
evenimente care sînt menite să mar
cheze momente de cotitură în viața 
națiunilor angajate pe calea dezvol
tării de sine stătătoare, a edificării 
unei societăți noi. La sfirșitul lunii 
octombrie 1977, o reuniune de .lucru 
a cadrelor Frontului de Eliberare 
Națională, ținută la Club des Pins 
din Alger, sub conducerea președin
telui Houari Boumediene, stabilea 
drept sarcină primordială a partidu
lui pentru anul acesta organizarea 
Congresului F.L.N. Reuniunea a a- 
preciat că prima etapă a revoluției 
democrat-populare algeriene, înce
pută odată cu războiul de eliberare 
declanșat la 1 noiembrie 1954, și-a 
atins obiectivul fundamental. — ace
la al creării premiselor politico-so- 
ciale, materiale și organizatorice ne
cesare trecerii la construirea socie
tății socialiste pe pămîntul Algeriei. 
Țara a ajuns acum în fața unor sar
cini și probleme mai complexe, a 
căror soluționare impune definirea 
unei strategii adecvate. Iar această 
misiune istorică revine forumului 
suprem al F.L.N., forța politică con
ducătoare a revoluției algeriene.

Congresul F.L.N., programat să 
aibă loc în prima jumătate a aces
tui an. apare astfel ca o încununare 
firească a unor eforturi îndelungate, 
soldate cu importante realizări pe 
toate planurile. Programul de dez
voltare elaborat după obținerea in
dependenței de stat, a înscris ca o- 
biectiv central crearea și dezvoltarea 
unei industrii naționale de sine stă
tătoare. O asemenea orientare are 
un puternic suport material în exis
tența în subsolul țării a unor consi
derabile resurse energetice și de 
materii prime : gaze naturale, pe
trol, minereu de fier, fosfați, metale 
neferoase etc. Trebuia însă ca mai 
întâi toate aceste bogății să treacă 
în miinile poporului algerian, ca să 
poată fi exploatate șl valorificate 
pentru propriile lui nevoi și inte
rese. Consecvent acestei linii, la 8 
mai 1966 F.L.N. a declanșat proce
sul trecerii avuțiilor naționale în 
patrimoniul statului algerian prin 
naționalizarea minelor. în același 
an a fost naționalizat sistemul ban
car, ca o primă acțiune de orien
tare a mijloacelor financiare în. di
recția dezvoltării planificate a țării. 
Acest proces, continuat fără între
rupere in toate sectoarele, a fost în
cununat de victoria deplină a po
porului algerian, care, la 24 februa
rie 1971, odată cu naționalizarea hi
drocarburilor, a devenit singurul 
stăpîn al tuturor bogățiilor solului și 
subsolului Algeriei.

în etape succesive, în cadrul unor 
planuri pe 3 și 4 ani, F.L.N. a or
ganizat și condus un vast proces de 
industrializare. Dacă în 1966 inves
tițiile în economie au totalizat 500 
milioane dinari, peste un deceniu 
ele s-au ridicat la 30 de miliarde, 
adică de 60 de ori mai mult. Ca ur
mare a acestor eforturi, pe cuprin
sul Algeriei au intrat în funcțiune 
sau se află în curs de construcție 
mari complexe industriale integrate, 
care constituie baza industriei grele 
a țării : la El Hadja produce un 
important combinat siderurgic, la 
Annaba unul de fosfați ; minereu- 
rile de zinc nu mai sînt exportate 
în formă brută, ci valorificate în 
combinatul de electroliză de la Gha- 
zaouet ; în 1970 a început să produ
că îngrășăminte pentru agricultură 
complexul de azotați de la Arzew, 
iar la Skikda este lansat primul 
mare combinat de mase plastice 
care prelucrează gazele naturale al
geriene.

Parale], a fost declanșată revolu
ția agrară, ale cărei’ țeluri vizează 
nu numai extinderea și diversifica

rea producției agricole pe baza teh
nicii moderne, dar și transformarea 
profundă a vieții satelor. în trecut, 
marii proprietari, care reprezentau 
numai 3 la sută din populație, de
țineau peste 25 la sută din terenu
rile cultivabile, în timp ce țăranii 
săraci, reprezentând mai mult de 
jumătate din populația satelor, dis
puneau de numai 10 la sută din a- 
ceste terenuri. Acționînd în spiritul 
justeței sociale, F.L.N. a trecut la 
recuperarea pămînturilor și la atri
buirea acestora celor care le mun
cesc, la dotarea agriculturii cu mij
loacele materiale necesare, la crea
rea de cooperative și construirea de 
noi localități rurale modeme — 
„sate ale progresului" — menite să 
constituie nucleul viitoarei agricul
turi socialiste a Algeriei.

în urma unor asemenea eforturi, 
producția globală a țării s-a dublat 
in ultimii zece ani, iar venitul me
diu pe locuitor a crescut de la 1 000 
de dinari, în 1965, la 3 100 de dinari 
în 1976.

Pe măsura dezvoltării economice, 
a multiplicării sarcinilor și cerin
țelor sociale, F.L.N. s-a preocupat 
constant și de crearea cadrului or
ganizatoric, instituțional și progra
matic adecvat fiecărei noi etape. Pe 
plan administrativ, au fost create 
comunele și wilayatele, menite să 
asigure, între altele, un cîmp mai 
larg de aplicare politicii de planifi
care, de dezvoltare armonioasă a 
tuturor regiunilor țării. în iunie 
1976 a fost adoptată, prin referen
dum, „Carta Națională" — document 
programatic al F.L.N., care definește 
sarcinile și obiectivele fundamentale 
ale dezvoltării societății algeriene. 
Tot prin referendum a fost adoptată 
Constituția țării, iar în cursul anu
lui 1977 și-a început activitatea pri
mul Parlament al Algeriei indepen
dente — Adunarea Populară Națio
nală.

Dar, așa cum se relevă șl în 
„Carta Națională", cu toate efortu
rile depuse, intr-un singur deceniu, 
nu putea fi lichidată definitiv greaua 
moștenire lăsată de regimul colonial 
de peste un secol și jumătate. în 
plus, pe lîngă unele aspecte încă 
nerezolvate, au apărut probleme 
noi, generate de procesul de creș
tere rapidă. Presa algeriană semna
lează astfel unele rămîneri în urmă 
în agricultură, cu repercusiuni asu
pra aprovizionării pieței interne, ca 
și asupra gradului de folosire a for
ței- de muncă. Punerea în funcțiune 
a unor complexe industriale 'de cea 
mai înaltă tehnicitate, obținute din 
import, evidențiază ca o problemă 
deschisă formarea cadrelor cu o ca
lificare corespubzătoare utilizării 
optime a acestora.

Ansamblul acestor probleme pri
vind dezvoltarea țării face în pre
zent obiectul unor ample dezbateri 
inițiate de F.L.N. în cadrul organi
zațiilor de masă, ale tineretului, ale 
agricultorilor, foștilor combatanți, 
ale organizațiilor de femei, precum 
și în federațiile regionale ale parti
dului. Concepute ca o etapă pregă
titoare indispensabilă în vederea 
Congresului F.L.N., aceste dezbateri 
pun totodată un accent deosebit pe 
rolul sporit pe care trebuie să-1 
joace partidul și membrii săi în 
conducerea tuturor sectoarelor vieții 
politice, economice și sociale a Al
geriei.

Obiectivul fundamental al con
gresului va fi stabilirea concretă a 
căilor, mijloacelor și modalităților 
de transpunere în practică a preve
derilor „Cartei Naționale", trasarea 
drumului pe care poporul algerian 
va merge în continuare spre edifi
carea unei noi societăți.

Ion BADEA

DE LA DIRECȚIA DRUMURILOR
Direcția drumurilor din Ministerul 

Transporturilor și Telecomunicațiilor 
anunță că, datorită executării unor 
lucrări pe DN 13, km 114 plus 500 
la 114 plus 900, în municipiul Sighi
șoara este interzisă trecerea vehicu
lelor ce depășesc 17 tone greutate 
totală, precum și a acelora cu tonaj 
și gabarit depășit. Acestea pot cir
cula pe DN 12 (Chichiș—Miercurea 
Ciuc) și DN 13 A (Miercurea Ciuc— 
Odorhei—Bălăușeri). în acest sens, a 
fost asigurată semnalizarea rutieră 
cu indicatoare de circulație. Pose

sorii autorizațiilor pentru vehicule 
cu tonaj și gabarit depășit pot soli
cita la unitățile de drumuri, care 
le-au eliberat, completarea lor cu. 
rute ocolitoare corespunzătoare. 
Această restricție se menține pină 
la sfirșitul lunii august a.c.

De asemenea, prin montarea po
dului de vase peste Olt, la Izlaz, s-a 
redeschis circulația pe DN 54 între 
Corabia și Turnu Măgurele, pentru 
autovehiculele cu greutate totală pînă 
la 8 tone.

(Agerpres)

de vest și 
nord). Ca surse de informa- 
au servit cronici, documen-

Vest, Kazahstanul 
de 
ții 
te și cărți vechi. S-a constatat 
că alternanța anilor secetoși, a 
celor cu precipitații abundente 
și a anilor cu precipitații nor
male este haotică. în secolul 
XVIII pămîntul a suferit de 
„sete" de 10 ori, în secolul XIX 
de 18 ori, iar in primele trei 
pătrimi ale secolului XX de 23 
de ori, demonstrînd că expre
sia capriciile naturii nu consti
tuie o simplă figură de stil. 
Prelucrarea matematică a da
telor a arătat că probabilitatea 
unei recolte slabe pe ansam
blul regiunilor analizate este

redusă — cel mult de patru 
ori în decurs de o sută de ani. 
Pe de altă parte, sezoanele pri
elnice pentru cereale se repetă 
la 5—6 ani.

• ARTISTUL-CETĂ- 
ȚEAN. Cunoscutul actor de 
cinematograf Henry Fonda a 
primit marele premiu al Insti
tutului american al filmului — 
pentru ansamblul carierei sale 
artistice, desfășurată pe parcur
sul a 44 de ani. Personalitate 
remarcabilă a ecranului mon
dial, Fonda, care a apărut în 
nu mai puțin de 62 de filme,

interpretând o vastă galerie de 
personaje (de neuitat răm.î.nînd 
creația sa în rolul lui Abraham 
Lincoln, în tinerețe, ca și aceea 
în rolul unui luptător al miș
cării republicane,' în timpul 
războiului civil din Spania — 
s-a făcut, de asemenea, cunos
cut pentru vederile sale demo
cratice. Printre participanții la 
ceremonia decernării premiului 
s-au numărat și cei doi copii ai 
săi — Jane Fonda și Peter 
Fonda — actori celebri la rân
dul lor și militanți pentru 
drepturile democratice. „Cei 
trei Fonda", considerați, pe bună 
dreptate, ca o veritabilă „di
nastie" a filmului american, 
conturează, în chip elocvent, 
figura artistului-cetățean con
temporan.

® DIAGNOSTIC AU
TOMATIZAT. în cadrul pro
gramului ds examinare profi
lactică a populației din Bulga
ria, va intra în curînd în func
țiune un sistem de diagnosti
care automată, pus la punct de 
specialiștii Institutului de ci
bernetică tehnică, de pe lîngă 
Academia de științe din Sofia. 
Acest sistem cuprinde aparate 
permițind diagnosticarea a 17 
boli, printre care maladiile car- 
dio-vasculare, cancerul, mala
diile renale, afecțiunile respi
ratorii etc. Sistemul va fi 
servit de doi medici, un ingi
ner și cîteva infirmiere. Grație 
lui, va fi posibil ca într-o sin
gură zi să fie examinate 180 de 
persoane. Pe de altă parte, 
noul sistem permite reducerea

cu 50 la sută a costului unei 
consultări complexe.

© INSECTELE SI E- 
CHILIBRUL BIOLOGIC. 
Cele mai multe dintre speciile 
de insecte nu sint dăunătoare, 
ci, dimpotrivă, reprezintă im
portanți „agenți sanitari", care 
au un rol deosebit în menține
rea echilibrului biologic în na
tură. La un recent congres in
ternațional al entomologilor s-a 
atras atenția asupra faptului că, 
din aproximativ 36 000 de specii 
de insecte existente în Europa, 
o treime sînt amenințate cu 
dispariția. Participanții la con
gres au recomandat în acest 
sens folosirea cu precauție a 
insecticidelor.
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Sprijin activ luptei popoarelor 
din Africa australă pentru eliminarea 

discriminării rasiale
Cuvîntul reprezentantului României la ședința solemnă 

organizată sub egida Comitetului special al O.N.U. 
împotriva apartheidului

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). — La sediul Națiunilor Unite din 
New York a avut loc ședința solemnă dedicată Zilei Internationale pen
tru eliminarea discriminării rasiale șl proclamării Anului international 
împotriva apartheidului. La adunare, desfășurată sub egida Comitetului 
special O.N.U. împotriva apartheidului, au participat reprezentant! ai sta
telor membre, ai organizațiilor Internationale și ai instituțiilor specializate 
din sistemul O.N.U.

Ședința a fost deschisă de Leslie 
Harriman, președintele Comitetului 
împotriva apartheidului. Au luat cu- 
vintul Lazar Moisov, președintele A- 
dunării Generale a O.N.U., Kurt Wald
heim. secretarul general al O.N.U., 
Ivor Richard, președintele Consiliului 
de Securitate pe luna martie, repre
zentanți ai Consiliului O.N.U. pentru 
Namibia. Comitetului pentru decolo
nizare. O.U.A. și mișcărilor de eli
berare din Africa australă, precum 
si reprezentanți ai statelor membre, 
care au subliniat necesitatea inten
sificării luptei pentru eradicarea po
liticii de discriminare rasială și a- 
partheid.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, re
prezentantul permanent al României 
la O.N.U., ambasadorul Ion Datcu. a 
prezentat poziția de principiu a ță
rii noastre de condamnare hotărită a 
politicii de apartheid și discriminare 
rasială, de solidaritate militantă a po-

★

ROMA 22 (Agerpres). — Edouard 
Saouma. directorul general al Orga
nizației O.N.U. pentru alimentație și 
agricultură, a exprimat •sprijinul 
F.A.O. față de scopurile și obiecti
vele Anului international de luptă 
împotriva apartheidului. într-un 
mesaj adresat președintelui Comite
tului special al Națiunilor Unite îm
potriva apartheidului, el a subliniat 
că solidaritatea activă a F.A.O. fată 
de mișcările de eliberare din Africa 
australă și. în general, fată de cei 
ce luptă Împotriva discriminării ra
siale este strîns legată de necesită
țile alimentare ale populației de cu
loare oprimate din zonele aparthei
dului. Saouma a arătat că F.A.O. 
dă o atenție specială acordării de

porului român cu lupta legitimă a 
popoarelor oprimate din Africa aus
trală. în acest sens, el a subliniat 
luările ferme de poziție ale președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în care 
se condamnă cu hotărîre politica de 
apartheid și discriminare rasială, 
stigmatizată ca o violare flagrantă a 
Cartei O.N.U., a drepturilor celor mai 
elementare ale omului, ca o ame
nințare gravă pentru pacea și secu
ritatea internațională. România socia
listă se pronunță hotărit si acționează 
ferm in sprijinul luptei populației din 
Africa de Sud pentru libertate șl de
mocrație, pentru realizarea dreptului 
său sacru Ia o viată liberă si demnă, 
independentă.

Vorbitorul a asigurat, totodată. Co
mitetul O.N.U. împotriva apartheidu
lui de deplina cooperare a delega
ției române în realizarea sarcinilor 
sale.

*
ajutoare alimentare populațiilor de 
culoare din Namibia, Zimbabwe 
(Rhodesia) și Africa de Sud. precum 
și celor care, din pricina politicii de 
apartheid a regimurilor minoritare 
rasiste, se refugiază în țările afri
cane vecine.

OTTAWA 22 (Agerpres). — O vas
tă campanie a fost lansată în Cana
da pentru boicotarea băncilor care 
colaborează cu regimul minoritar 
rasist din Africa de Sud. Acțiunea, 
inițiată in cadrul Anului internatio
nal de luptă împotriva apartheidu
lui. a întrunit adeziunea Congresului 
canadian al muncii, a Uniunii Națio
nale a studenților, precum si a unor 
largi cercuri ale opiniei publice ca
nadiene.

Evoluția vieții internaționale reclamă 
creșterea eficienței activității Națiunilor Unite

Propuneri românești prezentate în Comitetul special 
pentru Carta O.N.U.

Comitetul special pentru Carta 
O.N.U. și creșterea rolului organiza
ției examinează în prezent problema 
raționalizării procedurilor și metode- 
lor de lucru ale instituției mondiale.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor pe această temă, reprezentantul 
român, Ioan Voicu, a subliniat că 
Organizației Națiunilor Unite îi re
vin mari sarcini in înfăptuirea obiec
tivelor noii ordini internaționale, in 
promovarea unor relații noi, consec
vent democratice, între toate statele 
lumii. Evoluția vieții internaționale 
cere imperios îmbunătățirea structu
rii organizării și funcționării O.N.U., 
astfel încît să poată fi asigurată par
ticiparea activă, directă, întemeiată 
pe deplina egalitate în drepturi a tu
turor statelor membre la examinarea 
și soluționarea marilor probleme in
ternaționale.

în continuare, reprezentantul ro
mân a evidențiat necesitatea creșterii 
atribuțiilor Adunării Generale a 
O.N.U. — forul plenar al instituției 
mondiale și. organul deliberativ cel 
mai reprezentativ al Națiunilor Uni

te. El a reînnoit propunerile țării 
noastre privind organizarea dezbate
rii temeinice a punctelor de pe or
dinea de zi, în prealabil, în comisiile 
și organele subsidiare existente, de- 
punîndu-se eforturi pentru a se 
ajunge la consens, astfel încît să se 
prezinte forului plenar concluzii și 
soluții concrete, acceptabile tuturor 
părților. A fost, de asemenea, relie
fată însemnătatea extinderii practicii 
tinerii unor reuniuni ale O.N.U. și 
ale organelor sale în diferite state 
membre, precum și necesitatea apli
cării consecvente a principiului re
partizării geografice echitabile a 
locurilor in toate organismele O.N.U. 
Reprezentantul român a prezentat, 
de asemenea, propunerile țării noas
tre referitoare la îmbunătățirea și 
raționalizarea metodelor de lucru ale 
secretariatului și a reafirmat poziția 
României cu privire la reducerea 
personalului și a cheltuielilor mereu 
sporite ale organizației, repartizarea 
și folosirea mai judicioasă a fondu
rilor, dimensionarea rațională a apa
ratului și evitarea creșterii nejustifi
cate a structurilor sale.

Situația din Orientul Mijlociu
® Primul grup al forjelor interimare ale O.N.U. a sosit în 
sudul Libanului ® Convorbiri americano-israeliene © Misiune 

medicală egipteană © Contacte diplomatice
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres).

Consiliul de Securitate a aprobat, la 
cererea secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, trimiterea în 
sudul Libanului a unui prim contin
gent al forțelor interimare ale O.N.U., 
a anunțat un purtător de cuvînt al 
Națiunilor Unite.

Primul grup din cadrul forțelor 
interimare ale O.N.U. a sosit 
miercuri după-amlază in sudul Liba
nului, a anunțat un purtător de cu
vînt al O.N.U. Acest prim contingent, 
care urmează să supravegheze aplica
rea rezoluției Consiliului de Securi
tate în sudul Libanului, este format 
din 52 ofițeri suedezi, francezi și ira
nieni, precum și un lot de soldați 
iranieni. Sarcina acestui prim grup 
este studierea pozițiilor pe care ur
mează să le ocupe restul forțelor Na
țiunilor Unite.

CAIRO 22 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Anwar El Sadat, a de
cis trimiterea în Liban a unei misiuni 
medicale egiptene, la cererea lui 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei — a anunțat 
postul de radio Cairo.

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Casei Albe 
a declarat că primele două runde ale 
convorbirilor dintre președintele 
Jimmy Carter și premierul israelian 
Menahem Begin au fost consacrate 
examinării situației de ansamblu din 
Orientul Mijlociu. El a precizat că 
nu a fost abordată detaliat situația 
creată în zonă ca urmare a invaziei 
israeliene în sudul Libanului — re
levă agenția U.P.I.

în legătură cu reglementarea situa
ției din Orientul Mijlociu a fost a- 
bordată și problema prezentei israe
liene ne malul vestic al Iordanului 
și în Gaza. în context, partea ame
ricană a subliniat necesitatea înde
plinirii de către Israel a rezoluției 
Consiliului de Securitate, care preve
de retragerea trupelor israeliene din 
teritoriile ocupate, precum si recu
noașterea Israelului de către țările 
arabe și garantarea securității sale.

Președintele Carter și premierul

Begin au avut miercuri seara la 
Casa Albă cea de-a treia și ultima 
rundă de convorbiri din cadrul vi
zitei premierului israelian la Wa
shington. După cum transmite agen
ția Associated Press, președintele 
Carter a reafirmat că „Israelul tre
buie să fie de acord cu retragerea 
trupelor sale de pe malul vestic al 
Iordanului ca și de pe celelalte 
fronturi".

Ansamblul problemelor legate de 
evoluția situației din Orientul Mij
lociu a fost abordat și In cadrul con
vorbirilor dintre miniștrii de externe 
ai S.U.A. și Israelului. Cyrus Vance 
si. respectiv. Moshe Dayan.

RIAD. — Emirul Kuweitului, șeicul 
Jaber Al-Ahmed Al-Sabah. și regele 
Khalid al Arabiei Saudite au avut 
o întrevedere la Riad, informează a- 
genția qatareză de presă Q.N.A. în
tâlnirea a fost consacrată examinării 
evoluțiilor din lumea arabă și situa
ției create de agresiunea israeliană 
in sudul Libanului.

BELGRAD 22 (Agerpres). — Fa
rouk Kaddoumi. șeful Departamentu
lui Politic al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, care, Ia invita
ția lui Miloș Minici. vicepreședintele 
Consiliului Executiv Federal, secre
tar federal pentru afacerile externe, 
a efectuat o scurtă vizită în Iugosla
via, a avut convorbiri cu oficialități 
iugoslave asupra evoluției situației 
din Liban și din Orientul Mijlociu, 
cit și asupra unor probleme interna
ționale importante. în cadrul acestor 
convorbiri, relatează Taniug, părțile 
au condamnat agresiunea Israelului, 
prin care se încalcă direct suverani
tatea și integritatea teritorială a Li
banului independent și nealiniat și 
care are drept scop slăbirea O.E.P. 
în acest context, s-a subliniat nece
sitatea întreprinderii unor măsuri ur
gente în vederea retragerii forțelor 
israeliene din teritoriul libanez. în a- 
celași timp, a fefet exprimat sprijinul 
Iugoslaviei acordat O.E.P. în lupta 
sa pentru înfăptuirea drepturilor na
ționale. inclusiv a dreptului la auto
determinare și la crearea unui stat 
palestinian independent.

Perspective incerte 
pentru comerțul mondial 

Un raport al G.A.T.T.
PARIS 22 (Agerpres). — Comerțul 

mondial va cunoaște în cel mai bun 
caz, în 1978, o creștere „modestă", 
însă chiar și aceasta este nesigură, 
estimează într-un raport Secretariatul 
Acordului General pentru Tarife și 
Comerț (G.A.T.T.). Incertitudinea se 
datorează unor tendințe și probleme 
deschise care fac ca ..orice încercare 
de a formula o prognoză chiar pe 
termen scurt să fie mai dificilă decit 
o speculație".

Raportul publicat de G.A.T.T. arată 
că volumul comerțului mondial a 
crescut mult mai puțin în 1977 în 
comparație cu 1976, îndeosebi în cea 
de-a doua parte a anului trecut. Ex
primat valoric, comerțul global a 
atins anul trecut 1150 miliarde dolari, 
o creștere de 13 la sută, fată de 1976, 
cînd a fost evaluat la 1 022 miliarde 
dolari. 1

Generalul Suharto 
reales președinte 

al Indoneziei
JAKARTA 22 (Agerpres). — Par

lamentul indonezian a reales, 
miercuri, în unanimitate, pe generalul 
Suharto în funcția de președinte al 
țării pentru al treilea mandat de cinci 
ani, anunță agențiile Reuter și France 
Presse. Candidatura generalului 
Suharto — singura depusă — a fost 
propusă de grupul militarilor din 
parlament si susținută de' alte gru
puri parlamentare. Ceremonia insta
lării si depunerii jurămîntului va a- 
vea loc joi. după care parlamentul va 
proceda la alegerea vicepreședintelui 
tării, funcție pentru care a fost pre
zentată candidatura fostului ministru 
de externe. Adam Malik.

U. R. S. S.

Obiective prioritare ale dezvoltării științei 
si tehnicii în R.P. Chineză

PEKIN 22 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul Conferinței națio
nale în problemele științei, ale că
rei lucrări se desfășoară la Pekin, 
Den Siao-pin, vicepreședinte al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepremie.r al Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, a 
spus : Cheia transformării Chinei în
tr-un stat socialist modern și puter
nic este stăpânirea științei și tehni
cii moderne. Independența nu în
seamnă să închizi ușa lumii exte
rioare și nici întemeierea pe forțele 
proprii nu înseamnă opoziție oarbă 
fată de tot ce este străin, a spus 
el, relevînd că știința și tehnologia 
reprezintă o bogăție care este crea
tă de întreaga omenire.

Concomitent cu străduința de a u- 
tiliza pe deplin capacitățile forțelor 
științifice si tehnice actuale ale

Chinei, trebuie, de asemenea, depuse 
eforturi pentru a forma noi cadre, 
Îndeosebi o generație mai tînără de 
cadre științifice și tehnice. Prin ur
mare — a adăugat el — trebuie să 
aplicăm întru totul și corect politica 
partidului în materie de învățămînt, 
să ducem la bun sfîrșit revoluția în- 
vățămintului, să rupem cu conven
ționalismul. '

Pentru a răspunde exigențelor 
unei noi perioade de dezvoltare în 
revoluția și construcția socialistă — 
a spus vorbitorul — trebuie să aibă 
loc schimbări corespunzătoare în 
centrul de gravitate al activității de 
partid și în stilul de muncă al par
tidului. Astăzi, concomitent cu a- 
dîncirea revoluției socialiste pe fron
turile ideologic și politic, întregul 
partid trebuie să se angajeze ferm 
în activitatea de modernizare.

Mesaj al C. C. al Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian

VIENTIANE 22 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian a adresat un 
mesaj poporului laoțian cu prilejul 
celei de-a 23-a aniversări a creării 
partidului. Sub conducerea P.P.R.L., 
se arată în mesaj, poporul laoțian a 
obținut victoria în lupta de elibera
re națională, a devenit adevăratul 
stăpîn al țării sale, iar în cei doi ani 
care au trecut de la proclamarea 
republicii oamenii muncii, uniți în 
jurul partidului, au apărat cuceririle

revoluționare și au început înfăptui
rea sarcinilor revoluției socialiste.

în mesaj se exprimă recunoștință 
țărilor socialiste pentru ajutorul a- 
cordat poporului laoțian atît în anii 
războiului, cit și în construcția socia
listă. Comitetul Central cheamă la 
mobilizarea întregului popor pentru 
dezvoltarea agriculturii și silvicultu
rii, refacerea și dezvoltarea indus
triei naționale, la întărirea solidari
tății și extinderea colaborării Laosu- 
lui cu țările socialiste.

Opțiuni ale politicii externe mexicane

Telegramele agențiilor de presă au anunțat, marți, că a fost ordonată 
încetarea focului din partea' trupelor israeliene în sudul Libanului. Datele 
incomplete relevă câ operațiunile militare au provocat în rindurile populației 
civile sute de victime și Imense pagube materiale. Totodată, sute de mii de 
refugiați se îndreaptă, în coloane nesfîrșite, spre localitățile din centrul țării. 
Fotografia înfățișează o imagine din orașul Tyr, după bombardamentul 

la care a fost supus de către unitățile navale israeliene

Vizita delegației P.C.R.
MOSCOVA 22 — Corespondentul 

Agerpres transmite : între 15 și 22 
martie, o delegație a Partidului Co
munist. Român, condusă de Alexan
dru Szabo, membru al Comisiei cen
trale de revizie, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., a făcut o vi
zită pentru schimb de experiență in 
Uniunea Sovietică, la invitația C.C. 
al P.C.U.S.

Delegația a avut convorbiri la C.C. 
al P.C.U.S., la C.C. al P.C. din Ucrai
na, precum- si Ia unele ministere și 
instituții de învățămînt superior și 
mediu, a luat cunoștință de activita
tea desfășurată de o serie de insti
tuții culturale și artistice din Mosco
va și Kiev și a fost primită de 
M.V.. Zimianin. secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

CIUDAD DE MEXICO 22 (Ager
pres). — în cadrul manifestărilor pri
lejuite de aniversarea a' 172 de ani de 
la nașterea Iui Benito Juarez, perso
nalitate de frunte din istoria Mexi
cului, la Ciudad de Mexico a avut 
loc o reuniune, la care au participat 
președintele Jose Lopez Portillo, ca
binetul ministerial, conducători ai 
parlamentului. Curții supreme de jus-

tiție șl armatei. După ce a evocat 
memoria lui Juarez, ministrul de ex
terne, Santiago Rpel, a declarat că 
Mexicul este atașat păcii, prieteniei 
cu toate popoarele lumii și pune la 
baza întregii sale activități principiile 
respectării dreptului la autodetermi
nare, neintervenției în treburile in
terne, egalității și suveranității, re
zolvării oricărui diferend pe calea 
tratativelor.

BOLIVIA

Pregătiri în vederea
LA PAZ 22 (Agerpres). — în ve

derea alegerilor prezidențiale din 
Bolivia, de la 9 iulie, au fost anun
țate deja două candidaturi și se aș
teaptă ca alte două să fie prezen
tate în termen legal — anunță agen
ția I.P.S. Candidat „oficial" a fost 
desemnat generalul Juan Pereda 
Asbun, susținut de o coaliție de mici 
partide grupate în așa-numita U-

niune Naționalistă a Poporului. Un 
al doilea candidat cert la viitoarele 
alegeri prezidențiale este generalul 
Rene Bernal Escalante, fost mi
nistru al apărării, sprijinit de Parti
dul Democrat Creștin. Alți doi can
didați urmează a fi desemnați din 
rindurile unor personalități politice 
civile — relevă agenția I.P.S.

agențiile de presă transmit:

încheierea sesiunii Adunării
SOFIA 22 (Agerpres). — Miercuri, 

la Sofih au luat sfîrșit lucrările se
siunii Adunării Populare a R.P. Bul
garia, care a aprobat raportul privind 
activitatea guvernului în 1977. într-o 
hotărîre adoptată de Adunarea

Populare a R. P. Bulgaria
Populară se 'arată că guvernul tre
buie să-și desfășoare activitatea în 
direcția transpunerii în viată a devi
zei strategice a actualului cincinal 
privind eficiența și calitatea.

Dialog prietenesc, perspective rodnice in dezvoltarea colaborării 
dintre România si R. D. Germană *
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Asociația de prietenie india- 
no-română din statul Bengalul 
de Vest (India) a organizat, la 
Calcutta, o seară românească, 
la care au fost prezenți mem
bri ai conducerii Asociației din 
acest stat, oameni de cultură, 
reprezentanți ai unor firme co
merciale, ziariști. In cuvîntul 
rostit cu acest prilej, Jibanlal 
Banerjee, editorul cotidianului 
„Satyajug", a dat o înaltă apre
ciere politicii externe promova
te de România, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
prestigiului de care se bucură 
țara noastră pe plan internațio
nal. El a subliniat, totodată, 
dezvoltarea cu succes a relații
lor pe multiple planuri dintre 
India și România.

Aniversare.La Calro au avut 
loc festivitățile organizate cu ocazia 
aniversării a 150 de ani de la crearea 
primei școli egiptene de medicină. în 
cadrul ședinței de deschidere a luat 
cuvîntul președintele țării, Ahwar El 
Sadat. Printre oaspeții străini s-a 
aflat și profesorul român M. Popes- 
cu-Buzeu, președinte de onoare și se
cretar general al Uniunii Medicale 
Balcanice.

Comunicat bulgaro-un-
gar. La Sofia a fost dat publicității
comunicatul privind vizita oficială 
în Bulgaria a ministrului de externe 
al Ungariei, Frigyes Puja. în cursul 
vizitei părțile au discutat probleme 
referitoare la cooperarea bilaterală; 
constatînd evoluția ei pozitivă în 
toate, sectoarele. Au fost subliniate

Cursul ascendent al relațiilor de 
strânsă prietenie și colaborare mul
tilaterală dintre România și Repu
blica Democrată Germană a con
semnat, în aceste zile, un nou și e- 
locvent moment prin vizita oficială 
in țara noastră a președintelui Con
siliului de Miniștri al R.D. Germane, 
Willi Stoph, la invitația primului 
ministru al guvernului român, Ma
nea Mănescu, dialogul rodnic de lu
cru prilejuit de acest eveniment sol- 
dîndu-se cu un ansamblu de măsuri 
practice pentru adâncirea si diver
sificarea pe mai departe a conlu
crării dintre statele noastre socia
liste.

Acționînd ferm, după cum se știe, 
pentru dezvoltarea continuă a cola
borării prietenești, pe multiple pla
nuri, cu toate țările socialiste — o- 
rientare ■ statornică, programatică, 
reafirmată de Congresul al XI-lea 
al P.C.R. — România socialistă a- 
cordă o atenție deosebită legături
lor cu R.D.G. — preocuparea în a- 
cest sens a țării noastre fiind re
ciproc împărtășită. Actuala vizită 
constituie, fără îndoială, o semnifi
cativă expresie a voinței comune da 
a stimula și ridica pe trepte supe
rioare raporturile bilaterale.

Fac-torul hotărâtor în jalonarea a- 
cestui curs atît de îmbucurător îl 
reprezintă relațiile de solidaritate și 
colaborare tovărășească dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Socialist Unit din Germania, un rd 
primordial revenind, după cum se 
știe, contactelor și întâlnirilor între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Erich Honecker, care au 
marcat, de fiecare dată, contribuții 
de cea mal mare însemnătate la 
deschiderea de noi și ample orizon
turi conlucrării rodnice dintre 
România și R.D.G.

Schimbul de mesaje prietenești din
tre cei doi conducători de partid si de 
stat cu prilejul primirii premierului 
R.D.G. de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a pus din nou în eviden
ță sentimentele de stimă și prețuire 
pe care le nutresc reciproc cele 
două palide, țări și popoare, apre
cierea comuna acordată amplificării 
neîntrerupte a relațiilor strinse e- 
xiistente. Pentru ambele noastre țări 
constituie, desigur, un motiv de sa

tisfacție concluziile pozitive cu pri
vire la stadiul colaborării în dife
ritele domenii de activitate — ilus
trare a rodniciei înțelegerilor și ho
tărârilor stabilite la cel mai înalt 
nivel — dorința exprimată de am
bele părți privind aprofundarea, în 
continuare, a acestei colaborări.

Fără îndoială, așa cum s-a rele
vat de altfel pe întreg parcursul 
vizitei, succesele atît ale României, 
cit și ale R.D. Germane în construc
ția socialistă oferă, în acest sens, o 
bază sigură, creează premise puter
nice și noi posibilități pentru o coo
perare tot mai - fructuoasă pe plan 
politic, economic, tehnico-științific 
și cultural, ca și în alte sfere de 
activitate — în conformitate cu spi
ritul și țelurile Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistentă mutua
lă dintre cele două țări și al De
clarației cu privire la adâncirea 
prieteniei și dezvoltarea colaborării 
frățești, semnată cu prilejul vizitei 
de anul trecut a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în țara prietenă.

într-adevăr, ritmul susținut do 
dezvoltare și modernizare a econo
miei celor două țări, sporirea rapi
dă a potențialului lor industrial, 
realizările lor remarcabile pe tări- 
mul științei și tehnicii constituie 
fundamentul material al amplifică
rii, an de an, al volumului schimbu
rilor de mărfuri, care urmează să a- 
tingă, în actualul cincinal, circa 3 
miliarde de ruble — ceea ce repre
zintă o creștere de peste 70 la sută 
față de perioada corespunzătoare 
precedentă. O deosebită semnifica
ție o are faptul că 70 la sută din 
acest volum revine construcțiilor de 
mașini, ramură cheie a economiilor 
naționale ale țărilor noastre, iar un 
sfert din livrările reciproce de măr
furi sânt produse rezultate din ac
țiunile de cooperare și specializare 
în producție.

Beneficiind de asemenea auspicii 
favorabile, convorbirile prilejuite de 
vizita premierului R.D. Germane au 
avut un caracter deosebit de rodnic, 
așa cum se relevă, pe bună drepta
te. și în Comunicatul comun. Por
nind de la concluzia, subliniată cu 
deosebită satisfacție, că orientările 
stabilite la cel mai înalt nd.vel se 
îndeplinesc cu succes, convorbirile 
de la București și-au propus și au

reușit să identifice noi căi si moda
lități pentru adâncirea și lărgirea pe 
mai departe a colaborării. O sem
nificație evidentă prezintă accentul 
pus pe rolul tot mai important și 
ponderea tot mai substanțială care 
revin formelor1 modernei, înaintate 
de colaborare, convenindu-se în a- 
cest sens ca organele centrale și de 
planificare, împreună cu ministerele 
și celelalte organe economice cen
trale, să acorde atenție prioritară 
extinderii specializării și cooperării 
în producție în ramuri de vîrf ale 
progresului tehnic. Tot atît de sem
nificativă este și importanța acor
dată dezvoltării în perspectivă a re
lațiilor economice în perioada de 
după actualul cincinal, un rol în
semnat revenind, totodată, extinde
rii colaborării tehnico-științifice, 
în diferitele domenii ale culturii, în- 
vățămîntului, mijloacelor de infor
mare în masă, turismului, sportului. 
Nu încape îndoială că materializarea 
acestor înțelegeri va da un impuls 
și mai puternic operei de edificare 
a socialismului în cele două țări.

Angajate cu întregul lor potențial 
economic și uman în făurirea noii 
societăți, România șl R. D. Germană 
sînt profund interesate în consolida
rea păcii în Europa și în lume, în 
dezvoltarea largă a colaborării inter
naționale. în acest cadru, schimbu
rile de vederi de la București au 
evidențiat imperativul dezarmării ge
nerale si complete, si în special al 
dezarmării nucleare, ca una dintre 
cele mai stringente cerințe ale con
temporaneității. România si R.D.G. 
pronunțîndu-se cu hotărire pentru în
lăturarea pericolului unui război nu
clear, încetarea cursei înarmărilor șl 
Întreprinderea de pași eficienți spre 
dezarmare, pentru renunțare la po
litica forței și la amenințarea cu fo
losirea forței. Apropiata sesiune spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. 
în problemele dezarmării este che
mată să realizeze o cotitură radicală 
în acest domeniu, pe bună dreptate 
convorbirile prilejuite de vizita pre
mierului R.D.G. subliniind însemnă
tatea deosebită a acestui for al na
țiunilor. i

Ca țări europene, In mod firesc, 
România și R.D.G. acordă o însem
nătate deosebită problemelor secu

rității și cooperării pe continentul 
nostru. în acest sens, dialogul de la 
București a relevat necesitatea con
tinuării procesului de destindere, in
tensificării eforturilor pentru înfăp
tuirea unei securități autentice, prin 
aplicarea integrală a principiilor și 
prevederilor cuprinse în Actul final 
de la Helsinki pentru promovarea 
unei colaborări largi, egale în drep
turi, între toate statele participante 
la Conferința general europeană.

Un loc important în examinarea 
problemelor internaționale l-a ocupat 
situația din Orientul Mijlociu, unde, 
după cum se știe. în ultima vreme 
s-a înregistrat o agravare, a tensiunii, 
ceea ce creează noi obstacole în calea 
realizării unei reglementări juste si 
durabile. Exprimind îngrijorarea se
rioasă în legătură cu recentele acțiuni 
militare grave împotriva Libanului, 
convorbirile au prilejuit reafirmarea 
convingerii că o pace justă si dura
bilă în Orientul Mijlociu poate fi ob
ținută numai prin retragerea com
pletă a trupelor israeliene din teri
toriile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967, realizarea drepturi
lor legitime ale poporului palestinian, 
inclusiv dreptul său la crearea unui 
stat propriu, independent, asigurarea 
suveranității si independentei tuturor 
statelor din regiune.

Necesitatea intensificării luptei si 
eforturilor tuturor popoarelor împo
triva forțelor imperialiste si reacțio
nare. care periclitează securitatea si 
pacea în lume, a întăririi solidarității 
cu popoarele care luptă împotriva im
perialismului. colonialismului, neoco- 
lonialismului si rasismului, pentru 
consolidarea independentei, pentru 
pace și progres social a fost, de 
asemenea, subliniată cu tărie, nunînd 
în evidentă aceeași convergentă a 
punctelor de vedere.

Salutînd cu satisfacție rezultatele 
fructuoase cu care s-a încheiat vizita 
în România a președintelui Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Germane, 
opinia publică din tara noastră îsi 
exprimă convingerea că ele vor mar
ca o nouă contribuție la dezvoltarea 
prieteniei frățești între cele două sta
te. în interesul popoarelor noastre, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii.

C. VARVARA

întrevedere Ia Varșovia. 
Edward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., s-a întîlnit la 21 martie 
cu Charles Van Miert, președinte al 
Partidului Socialist Belgian, aflat în 
vizită în Polonia, la invitația C.C. al 
P.M.U.P. Cu acest prilej s-a relevat 
dezvoltarea cu succes și perspectivele 
bune ale relațiilor polono-belgiene în 
diverse domenii. Au fost examinate, 
de asemenea, o serie de probleme in
ternaționale actuale.

Convorbiri iugoslavo- 
cehoslovace. Veselin Giurano- 
vici, președintele Consiliului Execu
tiv Federal al Iugoslaviei, l-a primit 
pe Bohuslav Chnoupek, ministrul de 
externe al Cehoslovaciei, aflat în vi
zită oficială la Belgrad. S-a proce
dat la un schimb de informații asu
pra dezvoltării economice, sociale și 
politice a celor două state și a sta
diului relațiilor dintre Iugoslavia și 
Cehoslovacia, exprimîndu-se satisfac
ția pentru evoluția favorabilă a coo
perării bilaterale, în special în dome
niul economic, subliniază agenția 
Taniug.

Complot dejucat în Gua
temala. Autoritățile guatemaleze 
au dejucat un complot pus la cale 
de forțele de dreapta grupate in 
Mișcarea de Eliberare Națională 
(M.L.N.), s-a anunțat oficial la Ciu
dad de Guatemala. Ministrul de in
terne a precizat că obiectivul com
plotiștilor era asasinarea unor perso
nalități politice și răsturnarea actua
lului guvern condus de generalul 
Kjell Laugerud. Mișcarea de Elibe
rare Națională a pierdut, la 5 martie, 
alegerile prezidențiale, M.L.N. a con
testat rezultatele scrutinului și pro
clamarea oficială a candidatului 
coaliției guvernamentale, generalul 
Romeo Lucas, drept președinte ales 
al țării.

„Cartea Hiba" a guver
nului britanic, dată publicității 
la Londra, anunță că veniturile pro
venite din exploatarea petrolului din 
Marea Nordului vor fi utilizate pen
tru investiții în industrie și pentru a 
se stimula acele sectoare ale econo
miei care întîmpină dificultăți. Po
trivit datelor estimative cuprinse în 
document, veniturile furnizate de pe
trolul extras din această zonă se vor 
ridica la aproximativ patru miliarde 
lire sterline anual (aproximativ 8 mi
liarde dolari).

dezvoltarea legăturilor economice și 
realizările obținute de cele două țări 
în domeniul specializării și cooperă
rii industriale. Au fost discutate
unele probleme internaționale de in
teres comun.

Premierul canadian la
Washington. Primul ministru al
Canadei, Pierre Elliott Trudeau, a sosit 
miercuri intr-o vizită oficială in Sta
tele Unite. în centrul convorbirilor 
sale cu oficialități americane și cu
.reprezentanți ai cercurilor de afaceri
vor sta probleme legate de dificul
tățile economice si financiare create 
Canadei ca urmare a amploril im
plicării marelui business american.
prin uriașele investiții, in economia 
tării sale.

La ViOna au încePut convor
birile oficiale între ministrul de ex
terne al Austriei. Willibald Pahr, și 
ministrul afacerilor externe al 
R.P. Polone, Emil Wojtaszek. Ele au 
ca obiect stadiul si perspectivele re
lațiilor bilaterale, îndeosebi cele eco
nomice. precum si probleme interna
ționale de interes comun.

La încheierea reuniunii 
Consiliului de Miniștri al 
Franței, un purtător de cuvînt 
prezidențial a declarat că noul gu
vern francez va fi constituit în mo
mentul instalării noii Adunări Națio
nale, la 3 aprilie, informează agenția 
France Presse. El a precizat că pînă 
la această dată va rămîne în funcțiu
ne actualul guvern, condus de Ray
mond Barre.

întrevederi italiano-cu- 
baneze. I',/Irn.istrul de externe al 
Italiei. Arnaldo Forlani, a avut la 
Roma convorbiri cu omologul său cu
banez. Isidoro Malmierca. fiind e- 
xaminate aspecte ale relațiilor bilate
rale. precum și probleme internațio
nale actuale, printre care situația din 
Cornul Africii, menționează un co
municat al M.A.E. italian. Forlani a 
reafirmat că Italia se pronunță în 
favoarea negocierilor pentru regle
mentarea problemelor din întreaga 
zonă a Cornului Africii.

In pregătirea reuniunii 
la nivel înalt a C.E.E. Roy 
Jenkins, președintele Comisiei C.E.E., 
aflat la Haga, a avut întrevederi cu 
primul ministru al Olandei, Andreas 
van Agt, precum și cu ministrul afa
cerilor externe, Christoph van der 
Klaauw. Au fost abordate în special 
probleme cu caracter economic și 
monetar din cadrul C.E.E., relațiile 
comerciale ale Pieței comune cu Ja
ponia și cu țările în curs de dez
voltare, precum și proiectata aderare 
a Greciei, Spaniei și Portugaliei la 
C.E.E.

Asasinat în Spania. Direc- 
torul general al penitenciarelor spa
niole, Jesus Miguel Haddad, a fost 
asasinat, miercuri dimineață, cu 
focuri de mitralieră în fața casei 
sale — a • anunțat agenția spaniolă 
de informații E.F.E. Hactdad era 
membru al Uniunii Centrului Demo
cratic, partidul de guvernămînt.

PORTUGALIA

Sindicatele cer continuarea dialogului cu guvernul
LISABONA 22 (Agerpres). — în

tr-un comunicat difuzat la Lisabona, 
Confederația Generală a Muncitori
lor Portughezi — Intersindicala Na
țională — se arată că guvernul nu a 
luat inițiativa continuării dialogului 
cu această organizație sindicală — 
informează agenția A.N.O.P. O primă 
rundă de convorbiri intre reprezen
tanți ai guvernului și ai acestei cen

trale a avut loc în urmă cu trei săp- 
tămîni, dar nu a fost urmată și de 
alte consultări, relevă comunicatul.

După cum se știe, unul din punc
tele programului, guvernului Soares 
prezentat recent în parlament este 
desfășurarea unui dialog cu sindica
tele în probleme legate de amelio
rarea nivelului de viață.

Primăvară
PARIS 22 (Agerpres). — In zonele 

din sudul și centrul Franței, in ul
timele zile vremea nefavorabilă a 
provocat importante pagube mate
riale. Serviciile meteorologice au 
semnalat puternice rafale de vînt, 
precum și ploi deosebit de abun
dente pentru acest început de pri
măvară. Datorită ploilor, a fost în
treruptă circulația rutieră in mai

capricioasă
multe puncte din zonele centrale 
ale țării. Se anunță, de asemenea, 
că într-un interval de 48 de ore 
apele fluviului Loara au crescut cu 
60 pînă la 80 centimetri. In vestul 
Franței, timpul nefavorabil a stin- 
jenit considerabil operațiunile de 
pompare a petrolului din rezervoa
rele rămase intacte ale navei 
„Amaco Cadiz", eșuată în urmă cu 
cîteva zile în largul portului Brest.
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